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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 15 

 
от проведеното  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

18.09.2020 година 
 

Днес 18.09.2020 г. от 17.00 часа се проведе  редовно заседание на Общински съвет 

Исперих.  

  

Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 

 Уважаеми общински съветници, 

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

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

организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-20923г. 

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

съветници. Отсъстват общинските съветници Айдън Хюсеин, Сибел Джелил и Мустафа 

Закир. 

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

Общински съвет Исперих. 

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

Няма. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване на дневения  ред  

 

Резултати от гласуването: 

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

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

резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 
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Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

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

           Относно:  Изпълнението на приходите и разходите  по бюджета на Община 

Исперих към 31.12.2019г. 

 

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

Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община 

Исперих към 30.06.2020 г. 

 

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

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови 

разходи за 2020 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2020 г. 

 

 

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

Относно: Поемане на краткосрочен дълг за  финансиране въвеждането  

на„Система за организирано събиране и транспортиране на отпадъците 

от населените места  на територията на община Исперих”  
 

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

Относно: Актуализиране списъка на длъжностите и лицата, които имат право на 

транспортни разноски по чл.34, ал.(2) от ПМС 381 от 30.12.2019 г.  

 

 

6.Докладна записка от Аксел Кючюк – Заместник-кмет на община Исперих. 

Относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния 

брой в училища в община Исперих за учебната 2020/2021 година 

 

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

Относно: Разпределение на субсидия за спортните клубове от община Исперих за 

2020 година 

 

 

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

Относно:Продажба на поземлен имот № 272 с площ 5 595 кв.м., за който е отреден 

парцел XV-272, кв. 32, ведно с построената в имота сграда в с. Благоево, община 

Разград, област Разград.  

 

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

Относно: Продажба на застроен поземлен имот XIV – 19 в квартал 17 по 

регулационния план на с. Йонково на собственика на законно построените сгради в 

имота.  

 

10.Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 
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Относно: Учредяване право на ползване за устройване на 27 броя пчелни 

семейства върху  общински поземлен имот № 24116.28.84 в с. Лудогорци за срок от 10 

години 

 

 

 

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

            Относно:Продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти Х и ХI в 

квартал 52,находящо се в с.Подайва, община Исперих, област Разград  

 

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

Относно: Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот V-1003 в квартал 

16, находящи  се в с. Йонково, община Исперих, област Разград   

 

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

Относно: Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот III-4 в квартал 9, 

находящ  се в с. Къпиновци, община Исперих, област Разград   

 

14. РАЗНИ 

 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно:  Изпълнението на приходите и разходите  по бюджета на Община 

Исперих към 31.12.2019г. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 623, протокол № 57 от 24.01.2019 год. на Общински съвет-Исперих бе приет 

бюджета на община Исперих за 2019 год. в размер на  23 216 695 лв.: 

в т.ч. за: 

държавни дейности   –  14 232 179 лв.; 

общински дейности  –  8 257 385 лв.; 

дофинансиране на ДД -   727 131 лв.; 

I. ПРИХОДИ 

    Към 31.12.2019 г. рамката на бюджета на община Исперих е увеличена с 2 360 177лв. 

като промяната по дейности е както следва: 

за дейностите държавна отговорност                                                         1 342 649 лв. 

за дейностите общинска отговорност                                                        1 017 528 лв. 

 

в т.ч. нетно изменение по параграфи 

1. Увеличена обща субсидия §§ 31-11                                                       227 239 лв. 

- Корекция във връзка промяна на натуралните 

 показатели във функция „Здравеопазване”          3 787 лв. 

- Корекция във връзка със закриване на Дом за деца “Лудогорие” 
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и откриване на Център за работа с деца на улицата към 

КСУДС „Лудогорие”-Исперих                                                               - 7 640 лв. 

- Корекция във връзка с промяната на натуралните  

показатели по информационната система на  

МОН – функция „Образование”                                                        - 273 808 лв. 

- Средства за възстановяване на транспортните разходи 

 или на разходите за наем на педагогическите специалисти             50 117 лв. 

- Средства за работа с деца и ученици от уязвимите 

групи и за кариерно ориентиране и консултиране 

функция „Образование”                                                                        153 200 лв. 

- Средства за закупуване на познавателни книжки, 

учебници и учебни помагала за децата и учениците в  

общинските детски градини и училища за 2019 г.                               69 519 лв. 

- Средства по НП „Оптимизиране на вътрешната структура 

на персонала”, функция „Образование”                                             150 268 лв. 

- Средства по НП „Иновации в действие”, 

функция „Образование”                                                                            2 000 лв. 

- Средства по НП „Осигуряване на съвременна образователна 

среда” и „Без свободен час”, функция „Образование”                      12 873 лв. 

- Средства по НП „Осигуряване на съвременна образователна 

среда”, „Успяваме заедно” и „Заедно за всяко дете”, 

функция „Образование”                                                                            7 582 лв. 

- Средства за подпомагане на физическото възпитание и 

спорта в общинските детски градини и училища                                 7 394 лв. 

- Средства по НП „Заедно в грижата за ученика” и 

„ИКТ”, функция„Образование”                                                          16 961 лв. 

- Средства за изплащане на допълнително възнаграждение  

за постигнати резултати от труда на директорите 

на общинските детски градини и училища                                           28 369 лв. 

- Средства за защитени специалности и професии, 

функция „Образование”                                                                            6 617 лв. 

 

 2. Намалена субсидия за капиталови разходи §§ 31-13                     - 342 124 лв. 

- Трансформиране на част от целевата субсидия  

за капиталови разходи за 2019 г., в целеви трансфер 

 за извършване на неотложни текущи ремонти               - 342 124 лв. 

  

3. Увеличен целеви трансфер §§ 31-18                1 380 861 лв.  

- Трансформиране на част от целевата субсидия  

за капиталови разходи за 2019 г., в целеви трансфер 

 за извършване на неотложни текущи ремонти                 342 124 лв. 

- Средства за присъдена издръжка                                                       37 110 лв. 

- Средства за пътни разходи на правоимащи болни                             1 027 лв.  

- Средства за ремонт на войнишки паметник в 

  с. М. Поровец                                                                                               600 лв. 

- Средства за ремонт и рехабилитация на уличната 

  мрежа в гр. Исперих                                                                         1 000 000 лв. 

 

4. Трансфер §§ 31-28                                                                                     282 871 лв.  

- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 

от Закона за предучилищното и училищното образование    264 486 лв. 

- Компенсации за пътувания по вътрешноградския 
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 и междуселищния автомобилен транспорт                              18 385 лв. 

 

 

5. Трансфер §§ 61-00                                                                                     732 152 лв. 

- Трансфер от МОН – спрени помощи                        6 071 лв. 

- Трансфер от АСП – механизъм лични помощи                                201 705 лв. 

- Трансфер от АСП – програми за временна заетост                      162 420 лв. 

- Трансфер от Министерство на културата                                     70 177 лв. 

- Трансфер от ЦИК                                                                                     737 лв. 

- Трансфер за финансиране на разходите по организационно 

техническата подготовка при произвеждане на избори за 

членове на Европейския парламент от Република България              18 970 лв. 

- Трансфер за изплащане на възнаграждения и осигуровки  

на СИК при произвеждане на избори за членове на 

Европейския парламент от Република България                                 26 717 лв. 

- Трансфер за финансиране на разходите по организационно 

техническата подготовка при произвеждане на избори за 

общински съветници и кметове през 2019 г.                                        34 500 лв. 

- Трансфери за възнаграждения на ОИК – МИ 2019                           41 739 лв. 

- Трансфери за възнаграждения на СИК – МИ 2019                           79 127 лв. 

- Възст. трансфер към МОН от ОУ „Христо Ботев”  

 с. Лудогорци                                                                                               - 494 лв. 

- Споразумение между Агенция социално подпомагане 

 и Община Исперих по ПМС №344 от 21.12.2018 г.                            90 483 лв. 

 

6. Трансфер §§ 64-01 – Договори „ПУДООС”        12 414 лв. 

- Договор с „ПУДООС” ОУ „Васил Априлов”  

гр.Исперих                2 499 лв. 

- Договор с „ПУДООС” при Община Исперих                                 4 932 лв. 

- Договор с „ПУДООС” при ОУ „Христо Ботев” гр. Исперих           4 983 лв. 

7. Промяна на плана §§ 24-05, 36-19, 3702 – ПГ „Васил Левски” 

            гр. Исперих                                                                                              359 лв.                         

8. Промяна на плана §§ 45-01 – „ЦНСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 

С УВРЕЖДАНИЯ”  гр. Исперих                                                                      195 лв.  

9. Промяна на плана §§ 45-01, 24-04, 24-05, 37-02 – 

   ОУ „Васил Левски” с.Тодорово                                                                     313 лв. 

10. Промяна на плана §§ 24-06, 37-02 –  

   ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево                                                                   345 лв. 

11. Промяна на плана §§ 24-04, 24-05, 36-19, 45-01 – 

   ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих                                                           49 366 лв. 

12. Промяна на плана §§ 45-01, 36-19 – КСУДС – Лудогорие Исперих     470 лв. 

13. Промяна на плана §§ 24-06, 37-02 – ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово      192 лв. 

14. Промяна на плана §§ 24-05, 36-19, 37-02, 45-01 –  

   ОУ „Христо Ботев” гр. Исперих                                                                 2 853 лв. 

15. Промяна на плана §§ 24-04, 24-05,24-06, 37-02, 76-00 –  

   ОУ „Христо Ботев” с. Лудогорци                                                               6 469 лв. 

16. Промяна на плана §§ 24-05, 45-01, 37-02, 76-00 –  

   ОУ „Отец Паисий” с. Подайва                                                                    6 002 лв. 

17. Промяна на плана §§ 45-01 – ОУ „В.Априлов” гр.Исперих                  200 лв. 
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Рамката на бюджета на Община Исперих към 31.12.2019 г. възлиза на  25 576 872  лв. в т. 

ч. за: 

държавни дейности  -           15 574 828 лв.; 

за общински дейности  -       10 002 044 лв.; 

 в т.ч. дофинансиране ДД -     755 452 лв.; 

Размерът на постъпилите приходи към 31.12.2019 г. е 22 770 238 лв. – 89 % от плана в т.ч.  

за държавни дейности   -    15 244 386 лв. – 98 % 

за общински дейности  -           7 525 852 лв. – 75 % 

 

 

Плана на приходите по бюджета на Община Исперих и отчета към 31.12.2019 г. 

/Приложение №№№1,2,3/ е както следва: 
  

Вид на прихода 

Общо В това число  

Коригиран 

план 

Отчет Държавни Общински 

План Отчет План Отчет 

1 Всичко собствени 

приходи 
 

5 244 757 

 

 4 110 120 

 

261 162 

 

261 162 

 

4 983 595  

 

3 848 958 

В т.ч. имуществени 

данъци 

 

1 593 185 

 

1 412 627 

 

0 

 

0 

 

1 593 185 

 

1 412 627 

Неданъчни 3 651 572 2 697 493 261 162 261 162 3 390 410 2 436 331 

2 Субсидии от РБ 16 789 771 16 770 248 13 483 471  13 465 086 3 306 300 3 305 162 

В т.ч. обща допълваща 13 161 863 13 161 863 13 161 863 13 161 863 0 0 

обща изравнителна 1 635 000 1 635 000 0 0 1 635 000 1 635 000 

целеви  трансфери от ЦБ 

-3113 

329 176 329 176 0 0 329 176 329 176 

целеви .трансфери от ЦБ 

-3118 

1 380 861 1 379 723 38 737 38 737 1 342 124 1 340 986 

целеви .трансфери от  

ЦБ -3128 

282 871 264 486 282 871 264 486 0 0 

3 Трансфери 533 598 536 479 872 102 950 143 -338 504 -413 664 

по §61-01 855 460 820 887  780 242 780 241  75 218 40 646 

по §61-02 -426 020 -377 272 0 0 -426 020 -377 272 

по §61-05 162 420 162 420 162 420 162 420  0 0 

по §62-01 0 61 0 61 0 0 

по §62-02 -78 042 -89 397 -78 042 -61 0 -89 336  

по §64-01 19 780 19 780 7 482 7 482 12 298 12 298 

4 Преходен остатък по 

левови сметки  
1 684 051 1 684 051 497 598 497 598 1 186 453 1 186 453 

5 Врем.безлихв.заеми 

между бюджет и СЕС  
406 191 -103 184 406 191 -37 927 0 -65 257 

6 Временни безлихвени 

заеми от/за държавни 

предприятия и други 

сметки, включени в 

консолидираната 

фискална програма (нето) 

 

1 200 000 

  

0 

 

 

0 

 

0 

 

1 200 000 

 

0 

7 Погашения по 

дългосрочни и 

краткосрочни заеми 

-336 000 -336 000 0 0 -336 000 -336 000 

8 Наличности в лева по 

левови сметки в края на 

периода 

0 -1 956 732 0 -693 469 0 -1 263 263 

9 Наличности в левова 

равностойност по 

валутни сметки   от 

предходен период 

56 826 56 826 56 826 56 826 0 0 
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   10 Наличности в левова 

равностойност по 

валутни сметки  в края  

на периода 

0 0 0 0 0 0 

11 Левови наличности в каса 0 0 0 0 0 0 

 

12 Левова равностойност на 

валутни наличности в 

каса 

0 0 0 0 0 0 

    13 Събрани средства и 

извършени плащания за 

сметка на други бюджети 

и фондове 

-134 51 498 -134 51 498 0 0 

    14 Друго финансиране -2 188 200 -2388 0 200 200 

 Всичко 25 576 872 20 813 506 15 574 828 14 550 917 10 002 044 6 262 589 

 

Изпълнението на местните данъчни приходи е 89 % спрямо годишния план. 

В това число изпълнението на : 

приходите от патентен данък  55 % 

на  данък върху недвижимите имоти  68 % 

на данък върху превозните средства  104 % 

на данък при придобиване на имущество  85 % 

на  туристическия данък  140 % 

 

Собствените неданъчни приходи са изпълнени на 74 % спрямо годишния план. От тях  

изпълнението на: 

§24-04 нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция  90 %        

§24-05 приходи от наем на имущество  81 %      

§24-06 приходи от наем на земя   144 % 

§24-07 приходи от дивиденти                                                                           0 % 

§27-04 приходи от такси за ДСП  112 % 

§27-05 приходи от пазари и тържища  93 % 

§27-07 приходи от ТБО  72 %  

§27-10 приходи от технически услуги  90 %  

§27-11 приходи от административни услуги  97 %  

§40-00- постъпления от продажба на нефинансови активи  23 % 

 

Остатъкът към 31.12.2019 г. по левови бюджетни сметки е в размер на  1 914 597 лв.    

в т.ч.  
         за държавни дейности         651 334 лв.  

         за общински дейности         1 263 263 лв. 

Остатъкът към 31.12.2019 г. в левова равностойност по валутните сметка е в размер 

на  42 135 лв.     

в т.ч.  
         за държавни дейности         42 135 лв.  

         за общински дейности         0 лв. 

 

Остатъкът към 31.12.2019 г. по  касовите наличности е в размер на  0 лв.    в т.ч.  

         за държавни дейности         0 лв.  

         за общински дейности         0 лв. 

 

II.  РАЗХОДИ 

Плана на разходите по бюджета  на Община Исперих към 31.12.2019 г. е както следва:                                         
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                                 Актуализиран план на разходи 

  Всичко Държавни 
дейности 

Общински 
Дейности 

Разходи за ДД 
за сметка на 

общ.приходи 
1 Общи държавни служби 3 335 101 1 525 773 1 312 367 496 961 

2 Отбрана и сигурност 293 876 269 451 4 000 20 425 

3 Образование 11 181 421 10 583 347 577 131 20 943 

4 Здравеопазване 562 531 397 677 164 854 0 

5 Соц.осигуряване  

подпомагане  и грижи 
2 322 553 1 977 050 345 503 0 

6 Жил.строителство, 
благоустрояване и ком. 

Стопанство 

5 996 247 0 5 996 247 0 

7 Почивно дело и култура 1 381 471 821 530 342 818 217 123 

8 Икономически дейности  485 872 0 485 872 0 

9 Други 17 800 0 17 800 0 

10 Резерв 0 0 0 0 

 Общо разходи 25 576 872 15 574 828 9 246 592 755 452 

Реално изплатените разходи към 31.12.2019 г.възлизат на 20 813 506 лв. и това са 81 % от 

годишния план както следва: 

 за държавни дейности    -  14 550 917 лв.   /приложение №4/ 

 за общински дейности    -  5 725 687 лв.   /приложение №5/ 

 за дофинансиране            -    536 902 лв.   /приложение №6/ 

 

1.Разходи за дейности държавна отговорност. 
Изплатените разходи в дейностите държавна отговорност  към 31.12.2019 г.са в размер на 

14 550 917 лв. и представляват 93 % от годишния план. 

 
№ 

по ред 

 

 
Наименование 

 
Разходи към 

31.12.2019 г. 

 
1   Общи държавни служби 1 496 673 

2 Отбрана и сигурност 121 668 

3 Образование 10 002 178 

4 Здравеопазване 354 608 

5 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 1 767 955 

6 Жилищно строителство, благоустрояване, 

ком..стопанство 
0 

 

7 Почивно дело, култура 807 835                  

8 Икономически дейност 0 

9 Разходи некласифицирани в другите функции 0 

  Всичко разходи 14 550 917 

 

2. Разходи за дейности държавна отговорност, финансирани с общински средства. 

 Към 31.12.2019 г. са извършени разходи за 536 902 лв. и те са 71 % от годишния план. 

 
№ 

По ред 
 
Наименование 

 
Разходи към 

31.12.2019 г. 

1   Общи държавни служби 339 884 

2 Отбрана и сигурност 19 057 

3 Образование 20 943 

4 Социално осигуряване и грижи 0 

5 Почивно дело, култура 157 018 
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  Всичко разходи 536 902 

                 

 3.Разходи за дейности общинска отговорност. 

Реално изплатените  към 31.12.2019 г. разходи в дейностите  общинска отговорност са в 

размер на 5 725 687 лв. и представляват 62 % от годишния план, а именно: 
 

 
№ 

по ред 

 

 
Наименование 

 
Разходи към 

31.12.2019 г. 

 
        1   Общи държавни служби 1 071 203 

        2 Образование 413 023 

        3 Здравеопазване 164 674 

        4 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 316 889 

        5 Жилищно строителство, благоустрояване, 

ком.стопанство 
3 185 236 

        6 Почивно дело, култура 282 019 

        7 Икономически дейности 278 659  

        8 Разходи некласифицирани в другите функции 13 984 

  Всичко разходи 5 725 687 

В дейност 122 ”Oбщинска администрация” от функция “Общи държавни служби” 

планираните и усвоени средства са: 

√ по § 42-14 – обезщетения и помощи, при годишен план  15 000 лв. към 31.12.2019г. са 

усвоени 6 950 лв., както следва: 

- За подпомагане на студенти, при план 5 000 лв. към 31.12.2019 г. са усвоени 0 лв.; 

- За подпомагане на социално слаби семейства, при план 5 000 лв. към 31.12.2019 г. 

са усвоени 4 950 лв.; 

- За подпомагане на бездетни семейства за процедура „Инвитро” , при план          

5 000 лв. към 31.12.2019 г. са усвоени 2 000 лв. 

√  за награди, при годишен план 4 000 лв. към 31.12.2019 г. са усвоени 850 лв. 

√ за представителни разходи на Кмета на Община Исперих, при год.план 11 704 лв. към 

31.12.2019 г. са усвоени 10 231 лв. 

В дейност 123 ”Общински съвети” от функция “Общи държавни служби”, планираните и 

усвоени средства : 

          √ за представителни разходи на Председателя на Общински съвет, при год.план        

5 852 лв., към 31.12.2019 г. са усвоени 5 037 лв.;  

 

          В дейност 714 ”Спортни бази и спорт за всички” от функция “Почивно дело, 

култура, религиозни дейности” 

          √ по § 43-09 – други субсидии и плащания, при годишен план 60 000 лв. за 

подпомагане дейността на спортните клубове на територията на Община Исперих, към 

31.12.2019 г. са усвоени 52 000 лв.;  

         

           В дейност 759 ”Други дейности по културата” от функция “Почивно дело, култура, 

религиозни дейности”  

           √ по § 43-09 – други субсидии и плащания, при годишен план 5 000 лв. за 

подпомагане на религиозни храмове, към 31.12.2019 г. са усвоени 1 000 лв.;  

 

4. Просрочени задължения 
Към 31.12.2019 г. в дейностите държавна отговорност няма просрочени задължения.  
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Просрочените задължения към 31.12.2019 г. за дейностите общинска отговорност са 400 

058 лв. /Приложение №7/.     

 

Актуализираният план на разходите и реално изплатените разходи в Община Исперих към 

31.12.2019 г. по видове са представени в следната таблица: 
 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Видове 

разходи 

 

Общо В това число 

Утвърден 

план 

Отчет Държавни Общински, 

в т.ч. ДД с 

общински приходи 

Утвърден 

план 

Отчет Утвърден 

план 

Отчет 

1 За заплати  11 855 894 11 269 356 10 214 209 9 837 087 1 641 685 1 432 269 

2 За осигуровки 2 438 833 2 304 763 2 150 199 2 053 932 288 634 250 831 

3 За стипендии 83 000 77 635 83 000 77 635 0 0 

4 За храна 774 500 691 899 490 136 436 865 284 364 255 034 

5 За 

медикаменти 
15 233 12 787 14 915 12 469 318 

  

318 

 

6 За постелен 

инвентар,облек

ло 

138 879 

 

60 914 96 063 46 638 

 
42 816 14 276 

7 За учебни р-ди 

и книги 
110 672 89 034 87 994 73 911 22 678 15 123 

 

8 Материали 697 909 558 600 338 735 259 128 359 174 299 472 

9 За вода,горива 

и енергия 
1 103 310 968 029 470 056 403 282 633 254 564 747 

10 Външни услуги 2 354 173 1 722 595 635 767 553 907 1 718 406 1 168 688 

11 Текущ ремонт 1 738 568 527 890 248 216 169 814 1 490 352 358 076 

 

12 

Платени 

данъци, такси и 

административ

ни санкции 

268 082 195 522 88 999  65 297 179 083 130 225 

13 Командировки 48 236 32 998 16 971 13 896 31 265 19 102 

 

14 

Застраховки и 

други фин. 

услуги 

63 160 39 557 25 091 22 123 38 069 17 434 

15 Такса 

ангажименти 

по заеми 

1 200 0 0 0 1 200 0 

16 СБКО 48 461 19 365 35 962 19 365 12 499  0 

 

 

17 

Разходи за дог. 

санкции и 

неустойки, съд. 

обезщ. и 

разноски 

66 731 66 731 47 288 47 288 19 443 19 443 

18 Други разходи 56 168 16 338 34 512 220 21 656 16 118 

 

19 

Текущи 

трансфери, 
92 679 57 369 76 679 50 419 16 000 6 950 
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обезщетения и 

помощи за 

домакинствата 

20 Субсидии 416 596 396 201 351 296 342 901 65 300 53 300 

21 Разходи за 

лихви 
17 800 13984 0 0 17 800 13 984 

22 Разходи за 

членски внос 
25 568 24 668 120 120 25 448 24 548 

23 Капиталови 

разходи 
3 161 220 1 667 271 68 620 64 620 3 092 600 1 602 651 

24 Резерв  0 0 0  0 0 0 

 Общо 25 576 872 20 813 506 15 574 828 14 550 917 10 002 044 6 262 589 

        

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ. 

 

Към 31.12.2019 г. усвоените  капиталови разходи  са  в размер на  1 983 336 лв. 

(Приложение №8). 

 

Планът на капиталовите разходи към 31.12.2019 г. е  3 494 385 лв., а изпълнението е в 

размер на 1 983 336 лв. 56,76 %, както следва: 

по Бюджета: 

Държавни дейности – при план  68 620 лв. са усвоени 64 620 лв. – 94,17 %. 

Местни дейности – при план  3 051 602 лв. са усвоени 1 602 651 лв. – 52,52 %. 

Дофинансиране – при план 40 998 лв. са усвоени 0 лв. – 0,00 %.  

по СЕС: 

При план  333 165 лв. са усвоени 316 065 лв. – 94,87 %. 

 

Разпределението на усвоените средства по източници на финансиране е както следва: 

- от целева субсидия за КР от Републикански бюджет  - 1 433 294 лв.; 

- от собствени бюджетни средства – 221 678 лв.; 

- от ПУДООС – 12 299 лв. 

- от ОПРР – 30 888 лв. 

- от РА – 213 625 лв. 

- от ОПРЧР – 71 552 лв. 

 

IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

 

На основание на указания на министерство на финансите – ДДС №7/04.04.2008г.Община 

Исперих разкри три сметки за средства от Европейския съюз. (Приложение № 9): 

- за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз и 

от Кохезионния фонд към Община Исперих 

Наличността по сметката в началото на годината е 0 лв. Приходите към 31.12.2019г. са в 

размер на 2 397 066 лв. Направени  са   разходи  за 2 355 231 лв.  Към 31.12.2019 г. 

наличността  по сметката е  41 835 лв. 
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-за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз и от 

Кохезионния фонд към ОУ „Христо Ботев”, с. Лудогорци. 

Наличността по сметката в началото на годината е 0 лв. Нетния размер на приходите към 

31.12.2019 г. е 0 лв. Направени  разходи  през периода няма. Към 31.12.2019 г. няма 

наличност по сметката. 

 

-за отчитане  на средствата от Разплащателна агенция към държавен фонд „Земеделие” 

към Община Исперих. 

Наличността по сметката в началото на годината е 20 976 лв. Постъпилите приходи към 

31.12.2019 г. са в размер на 230 950 лв. Направени  са   разходи  за 251 926 лв.  Към 

31.12.2019 наличността по сметката е 0 лв. 

 

Разпределението на приходите и разходите по програми е както следва: 

- Сметки за средства от  Европейския съюз 

 

Приходите по сметките за средства от ЕС – код 7443 на община Исперих към 31.12.2019 г. 

са – 2 648 992 лв. (в.т.ч. преходен остатък 20 976 лв.) както следва:    

- по ОПРЧР                           -      2 100 695 лв.  

 - по РА                                   -       251 926 лв.  

- по ОПРР                              -          31 659 лв.   

- по ОПНОИР                       -         174 051 лв.  

- по ФЕПНЛ                           -          90 661 лв. 

 

Извършените разходи към 31.12.2019 г. са за – 2 607 157 лв. и те са:                                    

- по ОПРЧР                           -      2 060 696 лв.  

- по РА                                   -         251 926 лв. 

- по ОПРР                              -           31 659 лв.   

- по ОПНОИР                       -         172 215 лв.  

- по ФЕПНЛ                          -           90 661 лв. 

Остатъкът по сметка 7443 на 31.12.2019 г. е  41 835 лв. 

 

-  Други средства от Европейския съюз 

Приходите от другите средства от Европейския съюз (ДЕС) на община Исперих към 

31.12.2019 г. са – 215 346 лв. (в това число преходен остатък по валутни сметки в лева – 56 

826 лв.).    

Извършените разходи към 31.12.2019 г. са за  - 173 211 лв.  

Остатъкът по валутни сметки в лева към 31.12.2019 г. е  42 135 лв. 

 

-  Други международни програми 
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Приходите от другите международни програми (ДМП) на община Исперих към 

31.12.2019г. са 0 лв. (в това число преходен остатък 0 лв.).    

Извършените разходи към 31.12.2019 г. са за   0 лв.                                    

 

 

 

V. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА 

-  Община  Исперих разполага само с една набирателна сметка с код 3 и  размера на 

остатъка по нея  към 31.12.2019 г. е 395 997 лв. 

- ОУ „Васил Априлов” гр. Исперих разполага с една набирателна сметка и остатъкът по 

нея към 31.12.2019 г. е 0 лв. 

 

VI. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

 

Към 01.01.2019 г. Община Исперих има текущ дълг в размер на 492 000 лв. През 2019 г. са 

погасени 336 000 лв. главница, 13 984 лв. лихви и 1 200 лв. такси по дългосрочен дълг към 

ФЛАГ „ЕАД”.  

Към 31.12.2019 г. крайният размер на дълга за 2019 година е 156 000 лв.  /Приложения 

№№№ 10, 11, 12/. 

 

 

 

VII. ОДИТИРАН ОТЧЕТ И ОДИТНО СТАНОВИЩЕ 

 

Съгласно изречение второ на чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси заедно с 

годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г. се внасят за приемане и 

одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на 

годишния финансов отчет на община Исперих за 2019 г. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

 
На основание  чл. 52  ал. 1 и чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 от Закона за 

общинския дълг и чл. 50, ал. 1 от Наредба № 12 на Общински съвет Исперих за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

на Община Исперих. 

 

РЕШИ : 

 

1. Приема актуализирания план на приходите по бюджета на Община Исперих към 

31.12.2019 г.в размер на 25 576 872 лв.в т.число: 

за държавни дейности      15 574 828 лв. 

за общински дейности    10 002 044 лв. 

 

2. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2019 г.в размер на 22 770 

238 лв.  в т.ч. 
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за държавни дейности 15 244 386 лв. 

за общински дейности    7 525 852 лв. 

 

3. Приема актуализирания план на разходите по бюджета на Община Исперих към 

31.12.2019 г. в размер на 25 576 872 лв. в т.число: 

за държавни дейности      15 574 828 лв. 

за общински дейности    10 002 044 лв. 

в т.ч. дофинансиране    755 452 лв. 

    

4. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 31.12.2019 г.в размер на 20 813 

506 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                14 550 917 лв.  

за общински дейности 5 725 687 лв. 

за дофинансиране 536 902 лв. 

 

5. Приема актуализирания план на капиталовите разходи към 31.12.2019 г. в размер на 

3 494 385 лв. в т.число: 

за държавни  401 785 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 333 165 лв. 

за общински дейности  3 051 602 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 0 лв. 

за  дофинансиране    40 998 лв. 

 

6. Приема разходите за капиталовите разходи към 31.12.2019 г. в  

размер на 1 983 336 лв. в т.число: 

за държавни  380 685 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 316 065 лв. 

за общински дейности  1 602 651 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 0 лв. 

за  дофинансиране    0 лв. 

 

7. Приема годишния отчет за състоянието на общинския  дълг към 31.12.2019 г. съгласно 

Приложение № 10, Приложение № 11 и Приложение № 12                                        

 

8. Приема разходите за представителни цели на Председателя на Общинския съвет 

в размер на               5 037 лв. 

 

9. Приема разходите за представителни цели на Кмета  

на Община Исперих в размер на                                                       10 231 лв. 

 

10.Приема разходите за награди                                                          850 лв. 

 

11.Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       6 950 лв. 

 

12.Приема разходите за спортни клубове                                  52 000 лв. 

 

13.Приема разходите за религиозни храмове                            1 000 лв. 

 

14.Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                       2 822 203 лв. 
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15. Приема разходите  по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове 2 780 368 лв. 

 

16.Приема остатъка по бюджетните сметки в лева                                   1 914 597 лв.  

в т.ч.: за държавни дейности                                651 334 лв.  

           за общински дейности 1 263 263 лв. 

 

17.Приема остатъка по валутните сметки /в левова равностойност/    42 135 лв.  

 

18.Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

 за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

 европейски фондове    41 835 лв.  

 

19.Приема остатъка по набирателните сметки                                        395 997 лв.  

 

20. Приемa одитирания отчет заедно с одитния доклад на Сметната палата за заверка на 

годишния финансов отчет на община Исперих за 2019 г. 

 

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

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обявяването 

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

кодекс.  
           

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заседанието на постояните комисии беше проведено  съвместно. 

 Поради отсъствие на председателя на ПК по « Финанси и бюджет» ще докладва 

становището член от комисията. 

 Заповядайте г-н Назиф. 

 

 Сали Назиф – за председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 
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На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка      

   

 

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
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 Заповядайте г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

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

въпроси“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка

    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

За протокола да бъде отбелязано, че местата си заеха общинските съветници 

Мустафа Закир и Сибел Джелил броя на присъстващите в зала става 28. 

Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 18.09.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно:  Изпълнението на приходите и разходите  по бюджета на Община 

Исперих към 31.12.2019г. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН      

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  
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        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 123 
 

             

На основание  чл. 52  ал. 1 и чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 от Закона за 

общинския дълг и чл. 50, ал. 1 от Наредба № 12 на Общински съвет Исперих за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

на Община Исперих. 

 

РЕШИ : 

 

1. Приема актуализирания план на приходите по бюджета на Община Исперих към 

31.12.2019 г.в размер на 25 576 872 лв.в т.число: 

за държавни дейности      15 574 828 лв. 

за общински дейности    10 002 044 лв. 

 

2. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2019 г.в размер на 

22 770 238 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 15 244 386 лв. 

за общински дейности    7 525 852 лв. 

 

3. Приема актуализирания план на разходите по бюджета на Община Исперих към 

31.12.2019 г. в размер на 25 576 872 лв. в т.число: 

за държавни дейности      15 574 828 лв. 

за общински дейности    10 002 044 лв. 

в т.ч. дофинансиране    755 452 лв. 

    

4. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 31.12.2019 г.в размер на 

20 813 506 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                14 550 917 лв.  

за общински дейности 5 725 687 лв. 

за дофинансиране 536 902 лв. 

 

5. Приема актуализирания план на капиталовите разходи към 31.12.2019 г. в размер 

на 3 494 385 лв. в т.число: 

за държавни  401 785 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 333 165 лв. 
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за общински дейности  3 051 602 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 0 лв. 

за  дофинансиране    40 998 лв. 

 

6. Приема разходите за капиталовите разходи към 31.12.2019 г. в  

размер на 1 983 336 лв. в т.число: 

за държавни  380 685 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 316 065 лв. 

за общински дейности  1 602 651 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 0 лв. 

за  дофинансиране    0 лв. 

 

7. Приема годишния отчет за състоянието на общинския  дълг към 31.12.2019 г. 

съгласно Приложение № 10, Приложение № 11 и Приложение № 12                                        

 

8. Приема разходите за представителни цели на Председателя на Общинския съвет 

в размер на               5 037 лв. 

 

9. Приема разходите за представителни цели на Кмета  

на Община Исперих в размер на                                                       10 231 лв. 

 

10.Приема разходите за награди                                                          850 лв. 

 

11.Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       6 950 лв. 

 

12.Приема разходите за спортни клубове                                  52 000 лв. 

 

13.Приема разходите за религиозни храмове                            1 000 лв. 

 

14.Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                       2 822 203 лв. 

 

15. Приема разходите  по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове 2 780 368 лв. 

 

16.Приема остатъка по бюджетните сметки в лева                                  1 914 597 лв.  

в т.ч.: за държавни дейности                                651 334 лв.  

           за общински дейности 1 263 263 лв. 

 

17.Приема остатъка по валутните сметки /в левова равностойност/    42 135 лв.  

 

18.Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

 за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

 европейски фондове    41 835 лв.  

 

19.Приема остатъка по набирателните сметки                                        395 997 лв.  

 

20. Приемa одитирания отчет заедно с одитния доклад на Сметната палата за заверка 

на годишния финансов отчет на община Исперих за 2019 г. 

 



 

21 

 

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

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община 

Исперих към 30.06.2020 г. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 42, протокол № 7 от 12.02.2020 год. на Общински съвет-Исперих бе приет 

бюджета на община Исперих за 2020 год. в размер на  24 724 184 лв.: 

в т.ч. за: 

държавни дейности   –  15 942 275 лв.; 

общински дейности  –  8 105 016 лв.; 

дофинансиране на ДД -   676 893 лв.; 

I. ПРИХОДИ 

    Към 30.06.2020 г. рамката на бюджета на община Исперих е увеличена с  885 044 лв., 

като промяната по дейности е както следва: 

за дейностите държавна отговорност                                                           863 840 лв. 

за дейностите общинска отговорност                                                             21 204 лв. 

в т.ч. нетно изменение по параграфи 

1. Увеличена обща субсидия §§ 31-11                                                       187 994 лв. 

- Средства за възнаграждения и осигурителни вноски 

на кметове и кметски наместници                        26 200 лв. 

- Корекция във връзка с промяната на натуралните  

показатели по информационната система на  

МОН – функция „Образование”                                                          - 73 038 лв. 

- Корекция във връзка промяна на натуралните показатели 

във функция „Здравеопазване”                                                            - 83 445 лв. 

 

- Средства за закупуване на познавателни книжки, 

учебници и учебни помагала за децата и учениците в  

общинските детски градини и училища за 2020 г.                             118 217 лв. 

- Средства за работа с деца и ученици от уязвимите 

групи и за кариерно ориентиране и консултиране, 

функция „Образование”                                                                        200 060 лв. 

 

 2. Намалена субсидия за капиталови разходи §§ 31-13                     - 691 700 лв. 

- Трансформиране на част от целевата субсидия  
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за капиталови разходи за 2020 г., в целеви трансфер 

 за извършване на неотложни текущи ремонти               - 691 700 лв.  

 

3. Увеличен целеви трансфер §§ 31-18                   700 914 лв.  

- Трансформиране на част от целевата субсидия  

за капиталови разходи за 2020 г., в целеви трансфер 

 за извършване на неотложни текущи ремонти                            691 700 лв. 

- Средства за присъдена издръжка                                                         8 838 лв. 

- Средства за пътни разходи на правоимащи болни                                376 лв.  

 

4. Трансфер §§ 31-28                                                                                     177 623 лв.  

- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 

от Закона за предучилищното и училищното образование    156 775 лв. 

- Компенсации за пътувания по вътрешноградския 

 и междуселищния автомобилен транспорт                              20 848 лв. 

 

5. Трансфер §§ 61-00                                                                                     509 118 лв. 

- Трансфер от АСП – програми за временна заетост      48 112 лв. 

- Трансфер от АСП – за механизом лична помощ                              432 137 лв. 

- Трансфер от АСП – за проект „Топъл обяд”                                    13 398 лв.    

- Трансфер от АХУ – за изграждане на рампа за хора 

  с увреждания                                                                                            7 806 лв.                           

- Трансфер от ЦИК за възнаграждения на ОИК                                     714 лв. 

 

6. Промяна на плана §§ 45-01 – ОУ „Васил Левски” с.Тодорово           520 лв. 

7. Промяна на плана §§ 36-19, §§ 45-01 –  

ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих                                                                   525 лв. 

 8. Промяна на плана §§ 45-01 – „ЦНСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 

С УВРЕЖДАНИЯ”  гр. Исперих                                                                        50 лв.  

 

Рамката на бюджета на Община Исперих към 30.06.2020 г. възлиза на  25 609 228  лв. в т. 

ч. за: 

държавни дейности  -           16 806 115 лв.; 

за общински дейности  -        8 803 113 лв.; 

в т.ч. за: дофинансиране ДД - 691 743 лв.; 

 

 

 

 

 

Плана на приходите по бюджета на Община Исперих и отчета към 30.06.2020 г. 

/Приложение №№№1,2,3/ е както следва: 

 

 
 

Вид на прихода 

Общо В това число  
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Коригиран 

план 

Отчет Държавни Общински 

План Отчет План Отчет 

1 Всичко собствени 

приходи 
 

4 758 206 

 

2 066 111 

 

181 419 

 

14 378 

 

4 576 787  

 

2 051 733 

В т.ч. имуществени 

данъци 

 

1 606 710 

 

892 845 

 

0 

 

0 

 

1 606 710 

 

892 845 

Неданъчни 3 151 496 1 173 266 181 419 14 378 2 970 077 1 158 888 

2 Субсидии от РБ 17 613 129 9 441 489 15 151 129  8 551 364 2 462 000 890 125 

В т.ч. обща допълваща 14 964 292 8 385 375 14 964 292 8 385 375 0 0 

обща изравнителна 1 720 300 890 125 0 0 1 720 300 890 125 

целеви  трансфери от ЦБ 

-3113 

50 000 0 0 0 50 000 0 

 

целеви .трансфери от ЦБ 

-3118 

700 914 9 214  9214 9 214 691 700 0 

целеви .трансфери от  

ЦБ -3128 

177 623 156 775 177 623 156 775 0 0 

3 Трансфери - 127 077 121 751 481 117 471 794 -608 194 -350 043 

по §61-01 509 880 452 516  426 054 439 902  83 826 12 614 

по §61-02 -692 020 - 356 968 0 0 -692 020 -356 968 

по §61-05 55 063 55 063 55 063 55 063  0 0 

по §62-01 0 0 0 0 0 0 

по §62-02 0 -28 860 0 -23 171 0 -5689  

по §64-01 0 0 0 0 0 0 

4 Преходен остатък по 

левови сметки  
1 914 597 1 914 597 651 334 651 334 1 263 263 1 263 263 

6 Врем.безлихв.заеми 

между бюджет и СЕС  
496 242 152 366 430 985 97542 65 257 54 824 

7 Временни безлихвени 

заеми от/за държавни 

предприятия и други 

сметки, включени в 

консолидираната 

фискална програма (нето) 

 

1 200 000 

  

0 

 

 

0 

 

0 

 

1 200 000 

 

0 

8 Получени дългосрочни и 

краткосрочни заеми 
-156 000 -156 000 0 0 -156 000 -156 000 

9 Наличности в лева по 

левови сметки в края на 

периода 

0 -3 329 738 0 -2 534 059 0 -795 679 

10 Наличности в левова 

равностойност по 

валутни сметки   от 

предходен период 

42 135 42 135 42 135 42 135 0 0 

   11 Наличности в левова 

равностойност по 

валутни сметки  в края  

на периода 

0 -35 805 

 

0 -35 805 0 0 

12 Левови наличности в каса 0 -617 0 -617 0 0 

 

13 Левова равностойност на 

валутни наличности в 

каса 

0 0 0 0 0 0 

    14 Събрани средства и 

извършени плащания за 

сметка на други бюджети 

и фондове 

-129 616 49 910 -129 616 49 910 0 0 

    15 Друго финансиране -2 388 848 -2388 0 0 848 

16 Предоставен възмездна 

помощ 
 -15 000    -15000 

 Всичко 25 609 228 10 252 047 16 806 115 7 307 976 8 803 113 2 944 071 
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Размерът на постъпилите приходи към 30.06.2020 г. е 13 618 207 лв. – 53 % от плана  

в т.ч. 

за държавни дейности   -   9 878 457 лв. – 59 % 

за общински дейности  -   3 739 750 лв. – 42 % 

Изпълнението на местните данъчни приходи е 56 % спрямо годишния план. 

В това число изпълнението на : 

приходите от патентен данък  37 % 

на  данък върху недвижимите имоти  75 % 

на данък върху превозните средства  53 % 

на данък при придобиване на имущество  43 % 

на  туристическия данък  10 % 

Собствените неданъчни приходи са изпълнени на 37 % спрямо годишния план. От тях  

изпълнението на: 

§24-04 нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция  8 %        

§24-05 приходи от наем на имущество  34 %      

§24-06 приходи от наем на земя   32 % 

§24-07 приходи от дивиденти                                                                           0 % 

§27-01 приходи от такси за ползване на детски градини 0 % 

§27-04 приходи от такси за ДСП  49 % 

§27-05 приходи от пазари и тържища  32 % 

§27-07 приходи от ТБО  76 %  

§27-10 приходи от технически услуги  40 %  

§27-11 приходи от административни услуги  22 %  

§40-00- постъпления от продажба на нефинансови активи  3 % 

 

Остатъкът към 30.06.2020 г. по левови бюджетни сметки е в размер на  3 329 738 лв.    

в т.ч.  
         за държавни дейности         2 534 059 лв.  

         за общински дейности         795 679 лв. 

Остатъкът към 30.06.2020 г. в левова равностойност по валутните сметка е в размер 

на  0 лв.     

в т.ч.  
         за държавни дейности         35 805 лв.  

         за общински дейности         0 лв. 

 

Остатъкът към 30.06.2020 г. по  касовите наличности е в размер на  617 лв.    в т.ч.  

         за държавни дейности         617 лв.  

         за общински дейности         0 лв. 

 

II.  РАЗХОДИ 

Плана на разходите по бюджета  на Община Исперих към 30.06.2020 г. е както следва:   
                                       

                                 Актуализиран план на разходи 

  Всичко Държавни 
дейности 

Общински 
Дейности 

Разходи за ДД 
за сметка на 

общ.приходи 
1 Общи държавни служби 3 303 205 1 505 914 1 352 276 445 015 

2 Отбрана и сигурност 346 772 321 539 4 000 21 233 

3 Образование 12 080 999 11 575 319 476 150 29 530 
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4 Здравеопазване 862 143 604 690 257 453 0 

5 Соц.осигуряване  

подпомагане  и грижи 
2 339 153 1 955 413 383 740 0 

6 Жил.строителство, 
багоустрояване и ком. 

Стопанство 

4 748 596 0 4 748 596 0 

7 Почивно дело и култура 1 343 391 843 240 304 186 195 965 

8 Икономически дейности и 

услуги 
511 969  0 511 969 0 

9 Разходи некласифицирани 

в другите функции 

3 000 0 3 000 0 

10 Резерв 70 000 0 70 000 0 

 

 

Общо разходи 25 609 228 16 806 115 8 111 370 691 743 

 

Реално изплатените разходи към 30.06.2020 г.възлизат на 10 252 047 лв. и това са 40 % от 

годишния план както следва: 

 за държавни дейности    -  7 307 976 лв.   /приложение №4/ 

 за общински дейности    -  2 736 437 лв.   /приложение №5/ 

 за дофинансиране            -    207 634 лв.   /приложение №6/ 

 

1.Разходи за дейности държавна отговорност. 
Изплатените разходи в дейностите държавна отговорност  към 30.06.2020 г.са в размер на 

7 307 976 лв. и представляват 43 % от годишния план. 
 

 
№ 

по ред 

 

 
Наименование 

 
Разходи към 

30.06.2020 г. 

 
1   Общи държавни служби 689 458 

2 Отбрана и сигурност 67 077 

3 Образование 4 691 995 

4 Здравеопазване 269 365 

5 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 1 153 725 

6 Жилищно строителство, благоустрояване, 

ком..стопанство 
0 

 

7 Почивно дело, култура 436 356                  

8 Икономически дейност 0 

9 Разходи некласифицирани в другите функции 0 

  Всичко разходи 7 307 976 

 

 

2. Разходи за дейности държавна отговорност, финансирани с общински средства. 

 

 Към 30.06.2020 г. са извършени разходи за 207 634 лв. и те са 30 % от годишния план. 

 
№ 

По ред 
 
Наименование 

 
Разходи към 

30.06.2020 г. 

1   Общи държавни служби 179 785 

2 Отбрана и сигурност 12 816 

3 Образование 0 

4 Социално осигуряване и грижи 0 

5 Почивно дело, култура 15 033 
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  Всичко разходи 207 634 

    

              

 

 3.Разходи за дейности общинска отговорност. 

 

Реално изплатените  към 30.06.2020 г. разходи в дейностите  общинска отговорност са в 

размер на 2 736 437 лв. и представляват 34 % от годишния план, а именно: 
 

 
№ 

по ред 

 

 
Наименование 

 
Разходи към 

30.06.2020 г. 

 
        1   Общи държавни служби 559 169 

        2 Образование 161 266 

        3 Здравеопазване 158 252 

        4 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 201 338 

        5 Жилищно строителство, благоустрояване, 

ком.стопанство 
1 416 049 

        6 Почивно дело, култура 89 678 

        7 Икономически дейности 148 898  

        8 Разходи некласифицирани в другите функции 1 787 

  Всичко разходи 2 736 437 

 

 

В дейност 122 ”Oбщинска администрация” от функция “Общи държавни служби” 

планираните и усвоени средства са: 

√ по § 42-14 – обезщетения и помощи, при годишен план  11 000 лв. към 30.06.2020 г. са 

усвоени 2 250 лв.;  

√  За подпомагане на бездетни семейства за процедура „Инвитро” , при план          4 000 

лв. към 30.06.2020 г. са усвоени 0,00 лв. 

√  за награди, при годишен план 4 000 лв. към 30.06.2020 г. са усвоени 0,00 лв. 

√ за представителни разходи: 

- на Кмета на Община Исперих, при год.план 12 132 лв. към 30.06.2020 г. са усвоени            

4 766 лв. 

В дейност 123 ”Общински съвети” от функция “Общи държавни служби”, планираните и 

усвоени средства : 

          √ за представителни разходи на Председателя на Общински съвет, при год.план        

6 066 лв., към 30.06.2020 г. са усвоени 377 лв.;  

 

          В дейност 714 ”Спортни бази и спорт за всички” от функция “Почивно дело, 

култура, религиозни дейности” 

          √ по § 43-09 – други субсидии и плащания, при годишен план 35 000 лв. за 

подпомагане дейността на спортните клубове на територията на Община Исперих  към 

30.06.2020 г. са усвоени 0,00 лв.;  

         

           В дейност 759 ”Други дейности по културата” от функция “Почивно дело, култура, 

религиозни дейности”  

           √ по § 43-09 – други субсидии и плащания, при годишен план 10 000 лв. за 

подпомагане на религиозни храмове, към 30.06.2020 г. са усвоени 2 000 лв.;  

 

4. Просрочени задължения 
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Към 30.06.2020 г. в дейностите държавна отговорност няма просрочени задължения.  

Просрочените задължения към 30.06.2020 г. за дейностите общинска отговорност са 154 

207 лв. /Приложение №7/.     

          От просрочените задължения от 2019 г. към 30.06.2020 г. са изплатени               400 

058 лв., съгласно приетия План – график. /Приложение № 10/. 

 

Актуализираният план на разходите и реално изплатените разходи в Община Исперих към 

30.06.2020 г. по видове са представени в следната таблица: 
 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Видове 

разходи 

 

Общо В това число 

Утвърден 

план 

Отчет Държавни Общински, 

в т.ч. ДД с 

общински приходи 

Утвърден 

план 

Отчет Утвърден 

план 

Отчет 

1 За заплати  12 815 744 5 731 224 11 133 400 5 053 528 1 682 344 677 696 

2 За осигуровки 2 679 425 1 219 141 2 374 646 1 086 329 304 779 132 812 

3 За стипендии 70 239 55 500 70 239 55 500 0 0 

4 За храна 747 258 261 814 482 127 150 936 265 131 110 878 

5 За 

медикаменти 
18 739 6 724 18 289 6 724 450  0 

 

6 За постелен 

инветар,облекл 
147 349 

 

23 980 100 359 23 527 

 
46 990 453 

7 За учебни р-ди 

и книги 
173 405 61 991 161 805 61 973 11 600 18 

 

8 Материали 741 590 268 506 370 027 116 948 371 563 151 558 

9 За вода,горива 

и енергия 
1 072 708 484 775 451 611 210 212 621 097 274 563 

10 Външни услуги 1 977 443 766 277 527 855 167 836 1 449 588 598 441 

11 Текущ ремонт 2 054 315 692 733 267 415 53 989 1 786 900 638 744 

 

12 

Платени 

данъци, такси и 

административ

ни санкции 

246 413 181 146 110 178  48 785 136 235 132 361 

13 Командировки 43 081 5 598 15 229 3 816 27 852 1 782 

 

14 

Застраховки и 

други фин. 

услуги 

50 852 8 201 26 608 5 962 24 244 2 239 

15 Такса 

ангажименти 

по заеми 

1 200 0 0 0 1 200 0 

16 СБКО 71 699 0 47 994 0 23 705  0 

 

 

17 

Разходи за дог. 

санкции и 

неустойки, съд. 

обезщ. и 

разноски 

7 562 7 562 5 417 5 417 2 145 2 145 
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18 Други разходи 163 819 5 363 136 455 220 27 364 5 143 

 

19 

Текущи 

трансфери, 

обезщетения и 

помощи за 

домакинствата 

70 986 27 318 54 986 25 068 16 000 2 250 

20 Субсидии 413 795 183 090 373 795 181 090 40 000 2 000 

21 Разходи за 

лихви 
3 000 1 787 0 0 3 000 1 787 

22 Разходи за 

членски внос 
23 584 6 244 0 0 23 584 6 244 

23 Капиталови 

разходи 
1 945 022 253 073 77 680 50 116 1 867 342 202 957 

24 Резерв  70 000 0 0  0 70 000 0 

 Общо 25 609 228 10 252 047 16 806 115 7 307 976 8 803 113 2 944 071 

        

 

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ. 

 

Към 30.06.2020 г. усвоените  капиталови разходи  са  в размер на  270 173 лв. 

(Приложение №8). 

Планът на капиталовите разходи към 30.06.2020 г. е  3 328 587 лв., а изпълнението е в 

размер на 270 173 лв. – 8,12 %, както следва: 

- по Бюджета: 

Държавни дейности – при план  77 680 лв. са усвоени 50 116 лв. – 64,52 %. 

Местни дейности – при план  1 849 652 лв. са усвоени 202 957 лв. – 10,97 %. 

Дофинансиране – при план 17 690 лв. са усвоени 0 лв. – 0,00 %.  

- по СЕС: 

При план  1 383 565 лв. са усвоени 17 100 лв. – 1,24 %. 

 

 

 

 

 

IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

 

На основание на указания на министерство на финансите – ДДС №7/04.04.2008г.Община 

Исперих разкри три сметки за средства от Европейския съюз. (Приложение № 9): 

- за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз и 

от Кохезионния фонд към Община Исперих 

Наличността по сметката в началото на годината е 41 835 лв. Приходите към 30.06.2020 г. 

са в размер на 1 305 941 лв. Разходите са  1 262 131 лв.  

Към 30.06.2020 г. наличността  по сметката е  85 645 лв. 
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-за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз и от 

Кохезионния фонд към ОУ „Христо Ботев”, с. Лудогорци. 

Наличността по сметката в началото на годината е 0 лв. Нетния размер на приходите към 

30.06.2020 г. е 0 лв. Направени  разходи  през периода няма.  

Към 30.06.2020 г. няма наличност по сметката. 

 

-за отчитане  на средствата от Разплащателна агенция към държавен фонд „Земеделие” 

към Община Исперих. 

Наличността по сметката в началото на годината е 0 лв. Постъпилите приходи към 

30.06.2020 г. са в размер на 123 954 лв. Направени  са   разходи  за 40 121 лв.  

Към 30.06.2020 наличността по сметката е 83 833 лв. 

 

Приходите по сметките за средства от ЕС – код 7443 на община Исперих към 30.06.2020 г. 

са – 1 471 730 лв. (в.т.ч. преходен остатък 41 835 лв.) както следва:    

- по ОПРЧР                           -      1 094 062 лв.  

 - по РА                                   -       123 954 лв.  

- по ОПРР                              -                    0 лв.   

- по ОПНОИР                       -         245 341 лв.  

- по ФЕПНЛ                           -            8 373 лв. 

 

Извършените разходи към 30.06.2020 г. са за – 1 302 252 лв. и те са:                                    

- по ОПРЧР                           -      1 077 242 лв.  

- по РА                                   -           40 121 лв. 

- по ОПРР                              -                    0 лв.   

- по ОПНОИР                       -         176 516 лв.  

- по ФЕПНЛ                           -            8 373 лв. 

Остатъкът по сметка 7443 на 30.06.2020 г. е  169 478 лв. 

 

V. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА 

-  Община  Исперих разполага само с една набирателна сметка с код 3 и  размера на 

остатъка по нея  към 30.06.2020 г. е 448 955 лв. 

 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

 
На основание  чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 

2 от Закона за публичните финанси, и чл. 49, ал. 2 от Наредба № 12 на Общински 

съвет Исперих за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на бюджета на Община Исперих. 
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РЕШИ : 

1. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2020 г.в размер на 13 618 

207 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 9 878 457 лв. 

за общински дейности    3 739 750 лв. 

 

2. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 30.06.2020 г.в размер на 10 252 

047 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                7 307 976 лв.  

за общински дейности 2 736 437 лв. 

за дофинансиране 207 634 лв. 

 

3. Приема разходите за капиталовите разходи към 30.06.2020 г. в размер на             270 173 

лв. в т.число: 

за държавни  67 216 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 17 100 лв. 

за общински дейности  202 957 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 0 лв. 

за  дофинансиране    0 лв. 

 

4. Приема разходите за представителни цели в размер на                    5 143 лв. 

в т.ч. на Председателя на Общинския съвет                        377 лв. 

          на Кмета на Община Исперих                                                                   4 766 лв.                  

 

5. Приема разходите за награди                                              0 лв. 

 

6. Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       2 250 лв. 

 

7. Приема разходите за спортни клубове                                          0 лв. 

 

8. Приема разходите за религиозни храмове                                    2 000 лв. 

 

9. Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз- 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                                   1 482 032 лв. 

 

10. Приема разходите по сметките за средства от Европейския съюз – 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове    1 312 554 лв. 

 

 

11. Приема остатъка по бюджета                                        3 366 160 лв.  

за държавни дейности                                2 570 481 лв.  

за общински дейности 795 679 лв. 

 

 

12. Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени 

европейски фондове    169 478 лв.  
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13. Приема остатъка по набирателните сметки                                        448 955 лв.  

 

14. Приема отчета на разплатените просрочени задължения  

от предходния период (Приложение № 10)                                                  400 058 лв. 

 

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

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обявяването 

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

кодекс.  
           

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Моля, председателите на постояните комиси за становище 

Заповядайте г-н Назиф. 

 

Сали Назиф – за председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка      

  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 



 

32 

 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

 

 

 

0 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 
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Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

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

въпроси“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка

    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 18.09.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община 

Исперих към 30.06.2020 г. 
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№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН      

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 124 
 

На основание  чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 

2 от Закона за публичните финанси, и чл. 49, ал. 2 от Наредба № 12 на Общински 

съвет Исперих за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на бюджета на Община Исперих. 
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РЕШИ : 

1. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2020 г.в размер на 

13 618 207 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 9 878 457 лв. 

за общински дейности    3 739 750 лв. 

 

2. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 30.06.2020 г.в размер на 

10 252 047 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                7 307 976 лв.  

за общински дейности 2 736 437 лв. 

за дофинансиране 207 634 лв. 

 

3. Приема разходите за капиталовите разходи към 30.06.2020 г. в размер на             

270 173 лв. в т.число: 

за държавни  67 216 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 17 100 лв. 

за общински дейности  202 957 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 0 лв. 

за  дофинансиране    0 лв. 

 

4. Приема разходите за представителни цели в размер на                    5 143 лв. 

в т.ч. на Председателя на Общинския съвет                        377 лв. 

          на Кмета на Община Исперих                                                                  4 766 лв.                  

 

5. Приема разходите за награди                                              0 лв. 

 

6. Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       2 250 лв. 

 

7. Приема разходите за спортни клубове                                          0 лв. 

 

8. Приема разходите за религиозни храмове                                    2 000 лв. 

 

9. Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз- 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                                   1 482 032 лв. 

 

10. Приема разходите по сметките за средства от Европейския съюз – 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове    1 312 554 лв. 

 

 

11. Приема остатъка по бюджета                                        3 366 160 лв.  

за държавни дейности                                2 570 481 лв.  

за общински дейности 795 679 лв. 

 

 

12. Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени 

европейски фондове    169 478 лв.  
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13. Приема остатъка по набирателните сметки                                        448 955 лв.  

 

14. Приема отчета на разплатените просрочени задължения  

от предходния период (Приложение № 10)                                                  400 058 лв. 

 

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

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  
           

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови 

разходи за 2020 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2020 г. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 42 от 12.02.2020 г. на Общински съвет - Исперих е приет поименния 

списък за капиталови разходи на община Исперих за 2020 г., изменен с Решение № 50 от 

19.03.2020 г. и Решение № 53 от 02.04.2020 г. 

 

Във връзка с постъпили доклади и предложения за включване на нови обекти и 

промяна в стойностите на съществуващи обекти в инвестиционната програма на община 

Исперих е необходимо да се направи следващата актуализация на поименния списък за 

капиталови разходи на община Исперих за 2020 година, както следва: 

 

При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих 

 

Актуализирани обекти: 

- Обект „Въвеждане на система за сметосъбиране и сметоизвозване в община 

Исперих-контейнери за битови отпадъци” (II.5.2.1).  След проведена обществена 

поръчка, предложената единична цена на контейнерите за битови отпадъци е под 

определения в счетоводната политика на община Исперих праг на същественост на 

дълготрайни материални активи (ДМА) в размер на 700 /седемстотин/ лв. без ДДС. 

Това налага извеждането на този обект от капиталовата програма и планиране на 

стойността му  по §§ 10-15 „Материали” в дейност „Чистота”. Средствата са 

планирани от други източници /безлихвени заеми от ЦБ, ПУДООС или заем от 

ФЛАГ, както възстановени средства от преведени отчисления по чл. 64 от ЗУО; 

 

- Обект „Въвеждане на система за сметосъбиране и сметоизвозване в община 

Исперих-специализирани камиони” (II.5.2.2). След проведена обществена поръчка, 

прогнозната стойност за обекта е намалена с 207 583 лв. Средствата са планирани от 
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други източници /безлихвени заеми от ЦБ, ПУДООС или заем от ФЛАГ, както 

възстановени средства от преведени отчисления по чл. 64 от ЗУО; 

 

 

 

- Обект „Товарна техника (Верижен Багер )” (II.5.2.3). Намалява се прогнозната 

стойност на обекта с 20 000 лева, като тези средства се пренасочват за обект 

„Автомобил за дейността на Домашен социален патронаж” (II.4.1.1).  Средствата са 

планирани от Републиканския бюджет; 

 

- Обект „ПУП  на общински имоти” (III.1.1.3). Намалява се прогнозната стойност 

на обекта с 4 400 лева, като тези средства се пренасочват за обект „Телескопичен 

храсторез” (II.5.2.4)  и обект „Автомобил за дейността на Домашен социален 

патронаж” (II.4.1.1).  Средствата са планирани от собствения бюджет на община 

Исперих. 

 

Нови обекти: 

 

- Обект „Телескопичен храсторез” (II.5.2.4). Поради необходимост от закупуване 

на телескопичен храсторез в дейност „Чистата” се планират средства в размер на 

1 400 лева.  Средствата са пренасочени от намалението на стойността на обект 

„ПУП  на общински имоти” (III.1.1.3). Средствата са планирани от собствения 

бюджет на община Исперих. 

 

- Обект „Автомобил за дейността на Домашен социален патронаж” (II.4.1.1). Има 

необходимост от закупуване на автомобил за разнос на хранителните продукти  в 

дейност „Домашен социален патронаж”. Наличните такива са недостатъчни предвид 

големия брой потребители на услугата. Планират се средства в размер на 23 000 

лева, като 20 000 лв. са пренасочени от намалението на стойността на обект 

„Товарна техника (Верижен Багер )” (II.5.2.3) и 3 000 лв. са пренасочени от 

намалението на стойността на обект „ПУП  на общински имоти” (III.1.1.3). 

Средствата са планирани от Републиканския и собствения бюджет на община 

Исперих. 

 

- Обект „Компютри и хардуер” (II.4.2.1). Има подписан договор с Фонд 

„Социална закрила”, относно целева програма за подпомагане образователния 

процес на децата и младежите, настанени в социални услуги  - делегирани от 

държавата дейности е необходимо планиране на капиталовите средства в 

инвестиционната програма на община Исперих. За дейност "Център за настаняване 

от семеен тип" към КСУДС „Лудогорие” са предвидени средства в размер на 8 000 

лв.  Средствата са планирани от Фонд „Социална закрила”; 

 

- Обект „Компютри и хардуер” (II.4.3.1). Има подписан договор с Фонд 

„Социална закрила”, относно целева програма за подпомагане образователния 

процес на децата и младежите, настанени в социални услуги  - делегирани от 

държавата дейности е необходимо планиране на капиталовите средства в 

инвестиционната програма на община Исперих. За дейност " Преходни жилища" 

към КСУДС „Лудогорие” са предвидени средства в размер на 4 000 лв.  Средствата 

са планирани от Фонд „Социална закрила”; 

 

При Второстепенния разпоредител с бюджет (ВРБ)– КСУДС „Лудогорие”: 

 



 

38 

 

Нови обекти: 

 

- Обект „Компютри и хардуер”. Има предложение от страна на КСУДС 

„Лудогорие” за залагане на капиталови разходи по бюджета им за закупуване на 

компютри и хардуер в размер на 600 лв. Средствата ще бъдат осигурени чрез 

намаление на планираните разходи по §§ 10-15 „Материали”.  

 

- Обект „Машини и съоръжения”. Има предложение от страна на КСУДС 

„Лудогорие” за залагане на капиталови разходи по бюджета им за закупуване на 

машини и съоръжения в размер на 1 000 лв. Средствата ще бъдат осигурени чрез 

намаление на планираните разходи по §§ 10-15 „Материали”.  

 

- Обект „Стопански инвентар”. Има предложение от страна на КСУДС 

„Лудогорие” за залагане на капиталови разходи по бюджета им за закупуване на 

стопански инвентар в размер на 1 700 лв. Средствата ще бъдат осигурени чрез 

намаление на планираните разходи по §§ 10-15 „Материали”.  

 

Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих са 

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

разходи възлиза на – 2 560 760 лв.  

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г.,  чл. 124, ал. 2 и 

3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2020 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  2 560 760 лв.  

 

2. Намалява плана на приходите за местни дейности при първостепенен разпоредител с 

бюджет – Община Исперих по §§78-88 „Временни безлихвени заеми от/за държавни 

предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)” с 90 943 лв. 

 

3. Увеличава плана на разходите в дейност общинска отговорност „Чистота” при 

първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-15 „Материали” с 716 

640 лв. 

 

4. Намалява плана на разходите в дейност общинска отговорност „Център за работа с деца 

на улицата” при второстепенен разпоредител с бюджет – КСУДС „Лудогорие” по §§10-15 

„Материали” с 3 300 лв. 

 

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

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

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля председателите на постояните комиси за становище. 

Заповядайте г-н Назиф 

 

 

 

Сали Назиф – за председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка      

  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 
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Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

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

въпроси“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка

    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 
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Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 18.09.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови 

разходи за 2020 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2020 г. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН      

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 
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13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 125 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г.,  чл. 124, ал. 2 и 

3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2020 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  2 560 760 лв.  

 

2. Намалява плана на приходите за местни дейности при първостепенен разпоредител с 

бюджет – Община Исперих по §§78-88 „Временни безлихвени заеми от/за държавни 

предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)” с 90 943 лв. 

 

3. Увеличава плана на разходите в дейност общинска отговорност „Чистота” при 

първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-15 „Материали” с 716 

640 лв. 

 

4. Намалява плана на разходите в дейност общинска отговорност „Център за работа с деца 

на улицата” при второстепенен разпоредител с бюджет – КСУДС „Лудогорие” по §§10-15 

„Материали” с 3 300 лв. 
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На основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на 

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

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Поемане на краткосрочен дълг за  финансиране въвеждането  

на„Система за организирано събиране и транспортиране на отпадъците от 

населените места  на територията на община Исперих”  
 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 41 от 12.02.2020г., Общински съвет Исперих дава съгласие за 

получаване на безлихвен заем от Предприятие за управление на дейности по опазване на 

околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите в размер до 

1 200 000 лв. за реализация на проект „Въвеждане на система за организирано събиране и 

транспортиране на отпадъците от населените места на територията на община Исперих” и 

възложи на Кмета на община Исперих да подготви и представи в ПУДООС всички 

необходими документ за получаване на безлихвения заем.   

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

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

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

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

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

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

 

С Решение № 86 от 28.05.2020г., Общински съвет Исперих  дава съгласие община 

Исперих да разходва 312 000.00 лв. (триста и дванадесет хиляди лева) от внесените по  

партидата на община Исперих отчисления по реда на чл. 64 от ЗУО по банковата сметка за 

чужди средства към РИОСВ – Русе, с които да финансира доставката на 200 (двеста) броя 

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

разделно сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, обезпечаващи функционирането 

на общинската система за управление на отпадъците. След проведена процедура по ЗОП 

стойността на активите възлиза на 300 848.40 лв. 

В изпълнение на Решение № 41, Община Исперих изготви Проект и с писмо К-998 

от 16.07.2020г. изпрати до ПУДООС - Заявление за отпускане на безлихвен заем на 

стойност 871 760 лв. Писмото е получено на 21.07.2020 г. 

На 12.08.2020 г. е проведено Заседание на Управителния съвет на Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда. Към настоящия момент община 
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Исперих няма официален отговор, но на сайта на ПУДООС е качен Протокол № 2  от 

проведеното заседание и от т. 3 на който става ясно че : 

-  нашето заявление не е разгледано; 

- е взето Решение да се актуализира Правилника за устройството и дейността на 

ПУДООС, приет с ПМС № 81/2019г.; 

Със Заповед  № 457 от 19.06.2020 г. е открита процедура за избор на изпълнител на 

обществена поръчка, възложена по реда на ЗОП с предмет „Доставка на нови 

специализирани камиони и нови контейнери за отпадъци”, необходими за въвеждане на 

система за сметосъбиране и сметоизвозване в община Исперих с две обособени позиции. 

С Решение № 565 от 14.08.2020 г. са определени изпълнителите по двете обособени 

позиции на обществената поръчка и предстои подписване на договорите на обща стойност 

1 109 056,80 лв. и община Исперих следва да осигури остатъка от 808 208,40 лв. 

 Във връзка с това и на основание чл. 13 и чл. 16 от Закона за общинския дълг 

правя ПРЕДЛОЖЕНИЕ за поемане на краткосрочен дълг (тип овърдрафт) от Община 

Исперих със следното описание на финансовите параметри на дълга: 

- размер на краткосрочния дълг – 400 000.00 лв. (четиристотин хиляди лева); 

- срокове, начини и намерения за усвояването му – поетапно при необходимост; 

- лихвени условия - максимални лихвени проценти, такси комисионни и други: 

- максимален лихвен процент                      – 1.50 % 

- краткосрочен лихвен % по статистика на БНБ (КЛП) – 0.01%    

- такса за управление на кредит         – 0.35 % 

- такса ангажимент върху неусвоената сума       – 0.15 %  

- намерения за погасяване  – до 12 месеца от датата на подписване на договора; 

- източници за погасяване – средства от местни приходи и изравнителна субсидия 

за местни дейности; 

- влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга 

върху бюджета на общината - кредитът няма да окаже влияние върху изпълнението на 

Бюджета на общината за 2020г. и 2021г. 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка 

с чл. 5, ал.1, т.1 и чл.17, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет на 

Община Исперих  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Исперих да поеме краткосрочен дълг по чл. 5, ал. 1, т. 1 

от ЗОД за предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, 

възникнал при временни касови разриви по бюджета на община Исперих, при следните 

параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност до 

400 000 /четиристотин хиляди/ лева; 

1.2.      Валута на дълга – български лева; 

1.3.      Вид на дълга – краткосрочен /тип овърдрафт/; 

1.4.      Начин на усвояване – поетапно при необходимост; 

1.5.    Начин на обезпечение - особен залог по реда на Закона за особените залози, 

върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Исперих, представляващи 

постъпления от общата изравнителна субсидия, постъпления от собствени приходи на 

Общината, в това число, но не само: публични общински вземания, глоби, санкции и 

неустойки, лихви дивиденти и други доходи от финансови активи, както и всички други 

парични нетни постъпления, които произтичат от реализация и използване на 

нефинансови активи и предоставяне на услуги и особен залог по реда на Закона за 
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особените залози върху всички настоящи и бъдещи вземания за наличности и 

постъпленията по всички сметки на Община Исперих, открити и поддържани при 

„Райфайзенбанк” (България) ЕАД; 

1.6.    Условия за погасяване – поетапно, не по-късно от 12 месеца, считано от 

датата на договора за кредит; 

1.7.     Максимални лихвени проценти, такси комисионни и други 

          - максимален лихвен процент    – 1.50 % 

          - такса за управление на кредита   – 0.35%  

          - краткосрочен лихвен % по статистика на БНБ (КЛП) – 0.01%   

          - такса ангажимент върху неусвоената сума  – 0.15%  

1.8. Цел на кредита – за предоставяне на публични услуги при временен 

недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на община 

Исперих; 

1.9. Срок на кредита - до 12 месеца от датата на сключване на договора. 

2. Възлага на кмета на Община Исперих да извърши всички необходими правни и 

фактически действия по сключването на договор с „Райфайзенбанк” (България) ЕАД за 

получаване на кредит, представляващ краткосрочен общински дълг /тип овърдрафт/ с цел 

финансиране на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при 

временни касови разриви по бюджета на общината, при условията посочени в т. 1. 

 

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 оспорване в 14-дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград, по реда на Административно-процесуалния 

кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, становищата на председателите на постояните комиси. 

Заповядайте г-н Назиф. 

 

Сали Назиф – за председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка      
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 



 

47 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

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

въпроси“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка

    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 18.09.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Поемане на краткосрочен дълг за  финансиране въвеждането  

на„Система за организирано събиране и транспортиране на отпадъците 

от населените места  на територията на община Исперих”  
 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН      

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  
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        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 126 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка 

с чл. 5, ал.1, т.1 и чл.17, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет на 

Община Исперих  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Исперих да поеме краткосрочен дълг по чл. 5, ал. 1, т. 1 

от ЗОД за предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, 

възникнал при временни касови разриви по бюджета на община Исперих, при следните 

параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност до 

400 000 /четиристотин хиляди/ лева; 

1.2.      Валута на дълга – български лева; 

1.3.      Вид на дълга – краткосрочен /тип овърдрафт/; 

1.4.      Начин на усвояване – поетапно при необходимост; 

1.5.    Начин на обезпечение - особен залог по реда на Закона за особените залози, 

върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Исперих, представляващи 

постъпления от общата изравнителна субсидия, постъпления от собствени приходи на 

Общината, в това число, но не само: публични общински вземания, глоби, санкции и 

неустойки, лихви дивиденти и други доходи от финансови активи, както и всички други 

парични нетни постъпления, които произтичат от реализация и използване на 

нефинансови активи и предоставяне на услуги и особен залог по реда на Закона за 

особените залози върху всички настоящи и бъдещи вземания за наличности и 

постъпленията по всички сметки на Община Исперих, открити и поддържани при 

„Райфайзенбанк” (България) ЕАД; 

1.6.    Условия за погасяване – поетапно, не по-късно от 12 месеца, считано от 

датата на договора за кредит; 

1.7.     Максимални лихвени проценти, такси комисионни и други 

          - максимален лихвен процент    – 1.50 % 

          - такса за управление на кредита   – 0.35%  

          - краткосрочен лихвен % по статистика на БНБ (КЛП) – 0.01%   

          - такса ангажимент върху неусвоената сума  – 0.15%  

1.8. Цел на кредита – за предоставяне на публични услуги при временен 

недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на община 

Исперих; 



 

50 

 

1.9. Срок на кредита - до 12 месеца от датата на сключване на договора. 

2. Възлага на кмета на Община Исперих да извърши всички необходими правни и 

фактически действия по сключването на договор с „Райфайзенбанк” (България) ЕАД за 

получаване на кредит, представляващ краткосрочен общински дълг /тип овърдрафт/ с цел 

финансиране на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при 

временни касови разриви по бюджета на общината, при условията посочени в т. 1. 

 

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 оспорване в 14-дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград, по реда на Административно-процесуалния 

кодекс. 

 

 

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализиране списъка на длъжностите и лицата, които имат право 

на транспортни разноски по чл.34, ал.(2) от ПМС 381 от 30.12.2019 г.  

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Към 01.09.2020 г. на длъжност „Вътрешен одитор” към Общинска администрация 

Исперих и на длъжност „Старши експерт – офис Исперих” към военен отдел гр.Разград са 

назначени нови лица, поради което е необходимо актуализиране на списъка на 

длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разноски по чл.34, ал.(2) от ПМС 381 

от 30.12.2019 г. приет с решение №42 от 12.02.2020г. на Общински съвет – Исперих, както 

следва: 

 
 

№ 

Длъжност / Дата на 

назначаване 

 

Име, Презиме и Фамилия 

 

1 Вътрешен одитор / 19.03.2020 г. Нурджан Ерджан Исмаил 

2 

Експерт – офис Исперих към 

военен отдел гр. Разград / 

17.06.2020 г. 

Красимир Йорданов Малчев 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 
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РЕШЕНИЕ : 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, и чл.34, ал.(2) от ПМС 381 от 30.12.2019г., 

Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
 

1. Актуализира списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 

разноски по чл.34, ал.(2) от ПМС 381 от 30.12.2019 г. както следва: 

 

№ Длъжност 

 

Име, Презиме и Фамилия 

 

1 Вътрешен одитор Нурджан Ерджан Исмаил 

2 

Експерт – офис Исперих към 

военен отдел гр. Разград 

Красимир Йорданов Малчев 

 

 

 

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

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на председателите на постояните комиси. 

Заповядайте г-н Назиф. 

 

Сали Назиф – за председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка      

   

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н  Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

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

въпроси“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка

    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

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

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 18.09.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализиране списъка на длъжностите и лицата, които имат право на 

транспортни разноски по чл.34, ал.(2) от ПМС 381 от 30.12.2019 г.  

 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН      

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  
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26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 127 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, и чл.34, ал.(2) от ПМС 381 от 30.12.2019г., 

Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
 

1. Актуализира списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 

разноски по чл.34, ал.(2) от ПМС 381 от 30.12.2019 г. както следва: 

 

№ Длъжност 

 

Име, Презиме и Фамилия 

 

1 Вътрешен одитор Нурджан Ерджан Исмаил 

2 

Експерт – офис Исперих към 

военен отдел гр. Разград 

Красимир Йорданов Малчев 

 

 

 

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

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

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

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Аксел Кючюк – Заместник-кмет на община Исперих. 

Относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния 

брой в училища в община Исперих за учебната 2020/2021 година 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кючюк. 

 

Аксел Кючюк – Заместник-кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование се допуска по изключение, при осигурени допълнителни средства за 

обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти, финансиращият орган 

да разреши съществуването на паралелки в неспециализирани общински училища с 

ученици под минималния брой, определен в Приложение № 7 към чл.53 от Наредбата, 

който за паралелки от I до IV клас е 16 ученици и за паралелки от V до XII клас е 18 

ученици.  

Изключения от минималния  брой на учениците в паралелките се допуска в 

случаите на чл.68, ал.1, т.2 от НФИСПУО, когато  броят на учениците в паралелка от I до 

ХII клас е не по-малък от 10 ученици, както и в случаите на чл.68, ал.1, т.3 от същата 

наредба при формиране на слята паралелка, когато  броят на учениците от двата класа е не 

по-малък от 10 ученици. 

Съгласно чл.69, ал.1 от НФИСПУО паралелка с по-малко от 10 ученици в 

неспециализирани училища може да се формира в особени случаи след разрешение на 

началника на регионалното управление на образованието, ако са осигурени допълнителни 

средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за 

съответната дейност изчислени по реда на чл. 68, ал. 4 – 7 при спазване на изискването на 

чл. 68, ал. 3 от НФИСПУО. Разрешението се издава по мотивирано искане на 

първостепенния разпоредител с бюджет. 

Минималният размер на допълнителните средства в случаите по чл.68, ал.1, т.2 от 

Наредбата се определя, като разликата между норматива за минимален брой и 

действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 20 на сто от 

размера на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I - VII 

клас на неспециализираното училище е от 41 до 80 ученици, каквито са ОУ „Христо 

Ботев” с.Китанчево –   63 ученици и ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово – 41 ученици. 

Минималният размер на допълнителните средства в случаите по чл.68, ал.1, т.3 от 

Наредбата се определя, като разликата между норматива за минимален брой и 

действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 40 на сто от 

размера на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I - VII 

клас на неспециализираното училище е от 41 до 80 ученици, каквито са ОУ „Христо 

Ботев” с.Китанчево – 63 ученици и ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово – 41 ученици. 
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Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава определения 

в чл.68, ал.4, т.2 и 3 и ал.6, т.2 и 3 от Наредбата, допълнителни средства извън 

определените по стандарти се осигуряват по преценка на финансиращия орган. 

 

В съответствие с изискванията на чл.68, ал.8 от Наредбата в деловодството на 

Общинска администрация Исперих постъпиха докладни записки от директорите на 

общинските училища - ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих, ПГ „Васил Левски” гр.Исперих, 

ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци, ОУ „Н.Й.Вапцаров” 

с.Вазово, ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево и ОУ „Васил Левски” с.Тодорово относно 

утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2020/2021. Предложенията са 

подкрепени от Началника на Регионално управление на образованието – Разград. 

 

За ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих: 

           VIII „а” клас – 16 ученици – недостиг до минималната квота 2 ученици; 

            IX “в” клас - 15 ученици – недостиг до минималната квота 3 ученици; 

IX “д” клас /защитена специалност/ – 8 ученици – недостиг до минималната  

квота 1 ученик; 

X “а” клас - 17 ученици – недостиг до минималната квота 1 ученик; 

XI “в” клас - 11 ученици – недостиг до минималната квота 7 ученици. 

 

За ПГ „Васил Левски” гр.Исперих: 

IX “в” клас – 11 ученици – недостиг до минималната квота 7 ученици; 

 

За ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих: 

VII “а” клас - 15 ученици – недостиг до минималната квота 3 ученици. 

 

За ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци: 

I клас – 15 ученици – недостиг до минималната квота  1 ученик; 

III клас - 13 ученици – недостиг до минималната квота 3 ученици; 

IV клас – 15 ученици – недостиг до минималната квота 1 ученик 

V клас - 10 ученици – недостиг до минималната квота 8 ученици; 

VI клас - 15 ученици – недостиг до минималната квота 3 ученици; 

VII клас - 14 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици. 

 

 

 

За ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово: 

I клас - 11 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици; 

II клас - 12 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици; 

III клас - 11 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици; 

IV клас - 12 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици; 

V клас – 14 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици 

VI клас - 12 ученици – недостиг до минималната квота 6 ученици; 

VII клас - 14 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици. 

 

За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

I-II клас /слята маломерна паралелка/ – 15 ученици – недостиг до миниманата квота 

1 ученик 

III-IV клас /слята маломерна паралелка/ - 15 ученици  – недостиг до минималната 

квота 1 ученик; 

V клас - 10 ученици – недостиг до минималната квота 8 ученици; 

VI клас - 13 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици; 
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VII клас - 10 ученици – недостиг до минималната квота 8 ученици. 

 

За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

I-II клас /слята маломерна паралелка/ - 12 ученици – недостиг до минималната 

квота 4 ученици; 

III-IV клас /слята маломерна паралелка/ - 11 ученици – недостиг до минималната 

квота 5 ученици; 

V-VII клас /слята маломерна паралелка/ - 10 ученици – недостиг до минималната 

квота 8 ученици; 

VI клас - 8 ученици – недостиг до минималната квота 10 ученици. 

 

Допълнителните средства, които Община Исперих задължително трябва да осигури 

за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти, са в размер на общо 

25 792, 20 лв.: 

 

За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

- V, VI и VII клас – 21 х (1 869 лв. х 20%) = 21 х 373,80лв. = 7 849,80. 

- слети паралелки I-II и III-IV  клас – 2 х (1 869лв. х 40%) = 2 х747,60 . = 1495,20лв. 

Общо: 9 345 лв. 

 

За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

- VI клас – 10 х (1 869 лв. х 20%) =  10 х 373,80 лв. = 3738,00 лв. 

- слети паралелки I - II, III - IV и V - VII клас – 17 х (1 869лв. х 40%) = 17 х 747,60 

лв. = 12 709,20лв. 

Общо: 16 447,20лв. 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следните 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.68 и чл.69 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1.     Разрешава съществуването на 29 паралелки с ученици под минимални 

брой в училища в община Исперих за учебната 2020/2021 година, от които 

5 слети: 

 

1.1. ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих: 

 

           VIII „а” клас                         16 ученици                            маломерна паралелка 

IX “в” клас   16 ученици                           маломерна паралелка 

IX “д” клас /защитена специалност/  8 ученици             маломерна паралелка 

X “а” клас               17 ученици   маломерна паралелка 

XI “в” клас   11 ученици   маломерна паралелка 

 

1.2. ПГ „Васил Левски” гр.Исперих: 

IX “в” клас   11 ученици   маломерна паралелка 
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1.3. ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих: 

VII “а” клас   15 ученици   маломерна паралелка 

 

1.4. ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци: 

I клас                                     17 ученици                           маломерна паралелка 

III клас   13 ученици   маломерна паралелка 

IV клас                                  15 ученици                            маломерна паралелка 

V клас    10 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   15 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   15 ученици             маломерна паралелка 

 

1.5 ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово: 

I клас    11 ученици   маломерна паралелка 

II клас    11 ученици              маломерна паралелка 

III клас   11 ученици   маломерна паралелка 

IV клас   12 ученици   маломерна паралелка 

V клас                                    14 ученици                            маломерна паралелка 

VI клас   12 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   14 ученици   маломерна паралелка 

 

1.6 ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

I -II клас              15 ученици   слята маломерна паралелка 

III- IV клас   15 ученици   слята маломерна паралелка 

V клас    10 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   13 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   10 ученици   маломерна паралелка 

 

1.7 ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

I-II клас   12 ученици   слята маломерна паралелка 

III- IV клас   11 ученици   слята маломерна паралелка 

            V-VII клас   10 ученици   слята маломерна паралелка 

VI клас   8 ученици   маломерна паралелка по         

                                                                                              чл.69, ал.1 от НФИСПУО 

 

 

2. Разрешава осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на 25 792,20 лв., 

извън определените по стандарти, за обезпечаване на учебния процес по училища, както 

следва: 

2.1. ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево – 9 345 лв. 

2.2. ОУ „Васил Левски” с.Тодорово – 16 447,20 лв 

 

3. При промяна на определения стандарт да бъде направена съответната 

актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес 

през учебната 2020/2021 година. 

 

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

и законосъобразно изпълнение на настоящите решения. 

 

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

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

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 
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Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, председателите на постояните комиси за становище. 

Заповядайте г-н Назиф. 

 

Сали Назиф – за председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка      

   

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 
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Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

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

въпроси“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка

    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 
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5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, предложения по докладната записка и проекта за решение? 

Заповядайте г-н Димитров . 

 

Даниел Димитров – общински съветник от БСП. 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Искам да попитам вносителя на докладната записка имаме слети паралекти в ОУ с. 

Китанчево и с. Тодорово.   колко ученика има от общо 10 ученика в първи и втори клас, 

колко са в първи и колко са във втори клас. 

На въпроса на общинския съветник г-н Димитров отговори Директора на Дирекция 

„Хуманитарни дейности“ 

 

Исмаил Айдън – Директор Дирекция „ Хуманитарни дейности“ 

Уважаеми г-н Димитров по отношение на въпроса на г-н Димитров в ОУ с. 

Китанчево във първи клас са 5 ученика и във втори клас са 10 ученика. Във ОУ с. 

Тодорово слятата паралелка от 12 ученика в първи клас са 8 ученика и 4 във втори клас. 

Учениците от слятата паралелка в трети и четвърти клас се състоят от  6 в пети клас и 5 в 

трети клас. 

 

Даниел Димитров – общински съветник от БСП. 

Продължавам с изказването си. Предполагам, че всички присъстващи общински 

съветници са запознати с Програмата за развитие на образованието в общината и знаете, 

че анализа на тези цифри е много важен. Не съм против проекта за решение, но искам да 

обърна внимание на качеството на обучение при тези слети маломерни паралелки. 

Виждаме от данните, че липсват деца, а останалите ще ги осакатяваме има деца които не 

могат да пишат дори и в пети клас. В такива училища без перспектива като ОУ с. 

Тодорово където има 40 ечиншка питам как ще намерите учители по всички предмети. 

Смятате ли че това е пълноцено образование за децата. Това училище с толкова деца не е 
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и переспективно за някой млад учител. Похвална е ситуацията в ОУ с. Лудогорци – има 

растеж в броя на първокласниците от предходната година. Демографската картина е 

такава и тя е разписана в Програмата за управление на образованието в общината. 

Благодаря. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Димитров. 

Други желаещи? 

Заповядайте г-н Назиф. 

 

Сали Назиф – общински съветник от Земеделски народен съюз. 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласен съм с качеството на образование в слетите паралелки. Но нещата трябва 

да се погледната и от друг аспект, говорим за достъп до образованието. От направените 

анализи в Министерството на образование въпреки осигурения транспорт на децата от 

закритите училища те спират да посещават учебните заведения и тогава децата остават 

необразование, което е още по страшно. Ролята на администрацията е да направи 

привлекателно дори и най-малко село за обучение на децата и да бъдат обучавани децата в 

училищата по населените места. От към качеството на обучение в училищата с малко деца 

съм съгласен с вас г-н Димитров. 

Благодаря. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Назиф. 

Други желаещи? 

Заповядайте г-н Хаккъ. 

 

Юнуз Хаккъ– общински съветник от  Демократична България. 

Уважаеми общински съветници, 

Общинския съветник Даниел Димитров е прав децата в тези паралелки няма да 

получат нужното качествено образование. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-нХаккъ. 

Други желаещи? 

Заповядайте г-н Хамид. 

 

Фикрет Хамид – общински съветник от ПП ДПС. 

Уважаеми общински съветници, 

Не съм съгласен с това, че г-н Димитров каза, че в тези малки училища няма 

качествени учители. Там също работят добри специалисти отдадени на учителската 

професия 

 

. Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Прекратявам дебата по тази точка от дневния ред. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 
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Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 18.09.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

Докладна записка от Аксел Кючюк – Заместник-кмет на община Исперих. 

Относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния 

брой в училища в община Исперих за учебната 2020/2021 година 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН      

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ  против  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 28 27 1 0 

 
 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 128 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.68 и чл.69 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1.     Разрешава съществуването на 29 паралелки с ученици под минимални 

брой в училища в община Исперих за учебната 2020/2021 година, от които 

5 слети: 

 

1.1. ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих: 

 

           VIII „а” клас                         16 ученици                            маломерна паралелка 

IX “в” клас   16 ученици                           маломерна паралелка 

IX “д” клас /защитена специалност/  8 ученици             маломерна паралелка 

X “а” клас               17 ученици   маломерна паралелка 

XI “в” клас   11 ученици   маломерна паралелка 

 

1.2. ПГ „Васил Левски” гр.Исперих: 

IX “в” клас   11 ученици   маломерна паралелка 

 

1.3. ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих: 

VII “а” клас   15 ученици   маломерна паралелка 

 

1.4. ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци: 

I клас                                     17 ученици                           маломерна паралелка 

III клас   13 ученици   маломерна паралелка 

IV клас                                  15 ученици                            маломерна паралелка 

V клас    10 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   15 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   15 ученици             маломерна паралелка 

 

1.5 ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово: 

I клас    11 ученици   маломерна паралелка 

II клас    11 ученици              маломерна паралелка 

III клас   11 ученици   маломерна паралелка 

IV клас   12 ученици   маломерна паралелка 

V клас                                    14 ученици                            маломерна паралелка 

VI клас   12 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   14 ученици   маломерна паралелка 

 

1.6 ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

I -II клас              15 ученици   слята маломерна паралелка 

III- IV клас   15 ученици   слята маломерна паралелка 

V клас    10 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   13 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   10 ученици   маломерна паралелка 

 

1.7 ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 



 

66 

 

I-II клас   12 ученици   слята маломерна паралелка 

III- IV клас   11 ученици   слята маломерна паралелка 

            V-VII клас   10 ученици   слята маломерна паралелка 

VI клас   8 ученици   маломерна паралелка по         

                                                                                              чл.69, ал.1 от НФИСПУО 

 

2. Разрешава осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на 25 792,20 лв., 

извън определените по стандарти, за обезпечаване на учебния процес по училища, както 

следва: 

2.1. ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево – 9 345 лв. 

2.2. ОУ „Васил Левски” с.Тодорово – 16 447,20 лв 

 

3. При промяна на определения стандарт да бъде направена съответната 

актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес 

през учебната 2020/2021 година. 

 

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

и законосъобразно изпълнение на настоящите решения. 

 

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

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

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

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

  

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Разпределение на субсидия за спортните клубове от община Исперих за 

2020 година 

 

 Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

           С Решение № 42 по Протокол № 7 от 12.02.2020 г. на Общински съвет - Исперих е 

определен общият размер на разходите за спортните клубове за спортна дейност за 2020 

год.           

            По време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание 

от 13 март 2020 год., с цел предприемане на ефективни мерки за борба с коронавирусната 

инфекцията е направена актуализация на бюджета на Община Исперих с Решение № 53 по 

Протокол № 9 от 02.04.2020 год. на Общински съвет - Исперих  за увеличаване на 

средствата в инвестиционната програма на община Исперих за обект „Капиталов 

трансфер за „МБАЛ-Исперих ЕООД““. 

           Част от средствата за подпомагане да дейността на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД са 

осигурени за сметка на намалените разходи за спортна дейност. 
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            В тази връзка след актуализация на плана на разходите по дейността, Общинска 

администрация – Исперих предлага средствата за спортните клубове за 2020 г. да бъдат 

разпределение както следва:  

 

 

 

 СНЦ „Волейболен  клуб „Хан Аспарух“ гр.Исперих – 8 000 лв.; 

 СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев 2016“ гр.Исперих – 8 000 лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб „Левски“ с.Подайва – 3 500 лв; 

 СНЦ „Футболен клуб “Стрела“ с.Тодорово“ – 3 500 лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“ с. Ст.селище – 3 500 лв.; 

 СНЦ „Колоклуб - Димитровец“ гр.Исперих – 1 000 лв.; 

 СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса“ гр.Исперих – 1 000 лв.; 

 СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“ гр.Исперих – 1 500 лв.; 

 СНЦ „Училищен спортен клуб „Ханове 2018“ гр.Исперих – 1 500 лв. 

       

 

 

           С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното   

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

            На основание на чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

            1.Разпределя субсидия за спортните клубове от община Исперих за 2020 год., както 

следва: 

 СНЦ „Волейболен  клуб „Хан Аспарух“ гр.Исперих – 8 000 лв.; 

 СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев 2016“ гр.Исперих – 8 000 лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб „Левски“ с.Подайва – 3 500 лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб “Стрела“ с.Тодорово – 3 500 лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“ с. Ст.селище – 3 500 лв.; 

 СНЦ „Колоклуб - Димитровец“ гр.Исперих – 1 000 лв.; 

 СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса“ гр.Исперих – 1000 лв.; 

 СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“ гр.Исперих –1 500лв.; 

 СНЦ „Училищен спортен клуб „Ханове 2018“ гр.Исперих – 1 500 лв. 

 

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

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

 

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

Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля становището на председателите на постояните комиси 

 

Сали Назиф – за председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 

 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка      

   

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 
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Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

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

въпроси“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка

    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 
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Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Желаещи да вземат отношение по докладната записка. 

Заповядайте г-н Аргилов 

 

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

Уважаеми общински съветници, 

Сега разбирам, че СНЦ „Футболен клуб “Стрела“ с.Тодорово  и СНЦ „Футболен 

клуб „Стара сила“ с. Ст.селище  не са се пререгистрирали и във тази връзка не съм 

съгласен да получат определената субсидия, а тези суми да се рапределят по 

другите клубове и най-вече в детските. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Аргилов. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Още на заседанието на постояните комиси обявих, че тези два клуча са пропуснали 

пререгистрацията си. Нека им дадем време от един месец да се пререгистрират ако не го 

направят до края на годината тези средства да се преразпределят в останалите клубове. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

Други желаещи. 

Заповядайте г-н Димитров. 

 

Даниел Димитров – общински съветник от БСП. 

Тези два клуба нямат регистрация в търговския регистър съгласно Закона за 

юридическите лица и срока е изтекъл. Това означава, че трябва да се регистрират наново. 

Тези клубове не са се вписъли в търговския регистър или дефакто тези клубове не 

съществуват или ще даваме пари на несъщствуващи клубове. Предлагам към проекта за 

решение да запишем допълнително, че няма да субсидираме тези два клуба докато не 
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бъдат регистрирани в търговския регистър за юридическите лица с нестопанска цел. 

Отделно от това правя предложение да подпомогнем училищните клубове, където 

участват повече деца и предложението ми е да увеличим субсидията на СНЦ „Училищен 

спортен клуб „Васил Априлов“ гр.Исперих  от 1 500 лв  на 2 000лв и СНЦ „Училищен 

спортен клуб „Ханове 2018“ гр.Исперих  от 1 500 лв на 2 000лв 

Правя второ предложение за СНЦ „Футболен клуб “Стрела“ с.Тодорово – 3 000лв  

и СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“ с. Ст.селище – 3 000лв. 

Първо предложение: Да не се изплащат средства на  СНЦ „Футболен клуб “Стрела“ 

с.Тодорово  и СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“ с. Ст.селище  докато не са вписъна в 

търговския регистър  

Второ предложение: Да се увеличат сумите на СНЦ „Училищен спортен клуб 

„Васил Априлов“ гр.Исперих  от 1 500 лв  на 2 000лв и СНЦ „Училищен спортен клуб 

„Ханове 2018“ гр.Исперих  от 1 500 лв на 2 000лв 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Преди да преминем към гласуване предлагам да гласуваме предложенията 

направени от г- Димитров. 

Гласуваме първото предложение, а именно 

Да не се изплащат средства на  СНЦ „Футболен клуб “Стрела“ с.Тодорово  и СНЦ 

„Футболен клуб „Стара сила“ с. Ст.селище  докато не са вписъна в търговския регистър  

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

Гласуваме второто предложение направено от г-н Димитров, а именнно 

Да се увеличат сумите на СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“ 

гр.Исперих  от 1 500 лв  на 2 000лв и СНЦ „Училищен спортен клуб „Ханове 2018“ 

гр.Исперих  от 1 500 лв на 2 000лв 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

 

Колеги преминаваме към поименно гласуване на цялото решение с направените 

предложения. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 



 

72 

 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 18.09.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Разпределение на субсидия за спортните клубове от община Исперих за 

2020 година 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН      

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 
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РЕШЕНИЕ 

        № 129 

 

На основание на чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

            1.Разпределя субсидия за спортните клубове от община Исперих за 2020 год., както 

следва: 

 СНЦ „Волейболен  клуб „Хан Аспарух“ гр.Исперих – 8 000 лв.; 

 СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев 2016“ гр.Исперих – 8 000 лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб „Левски“ с.Подайва – 3 500 лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб “Стрела“ с.Тодорово – 3 000 лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“ с. Ст.селище – 3 000 лв.; 

 СНЦ „Колоклуб - Димитровец“ гр.Исперих – 1 000 лв.; 

 СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса“ гр.Исперих – 1000 лв.; 

 СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“ гр.Исперих – 2 000 лв 

 СНЦ „Училищен спортен клуб „Ханове 2018“ гр.Исперих – 2 000 лв 

 

2.Да не се изплащат средства на  СНЦ „Футболен клуб “Стрела“ с.Тодорово  и 

СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“ с. Ст.селище  докато не са вписъна в търговския 

регистър  

 

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

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

 

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

Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:Продажба на поземлен имот № 272 с площ 5 595 кв.м., за който е отреден 

парцел XV-272, кв. 32, ведно с построената в имота сграда в с. Благоево, община 

Разград, област Разград.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2020 година относно поземлен имот № 272, с площ 

5 595 кв.м.,за който е отреден парцел XV-272 от кв. 32, ведно с построената в имота 
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масивна двуетажна нежилищна сграда със застроена площ  720 кв.м. с начин на трайно 

предназначение – друг вид сграда, с местонахождение с. Благоево, община Разград, област 

Разград, предлагаме проект за решение на Общински съвет - Исперих за продажба на 

имота. За горепосочения имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 6217 от 

26.05.2016 год.   

     Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2020 год. 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. 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 да  се проведе процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

частна общинска собственост, както следва:    

1. Поземлен имот № 272 (двеста седемдесет и две), с площ 5 595 (пет хиляди петстотин 

деветдесет и пет) кв.м.,за който е отреден парцел XV-272 (римско петнадесет тире двеста 

седемдесет и две) от кв. 32 (тридесет и две), ведно с построената в имота масивна 

двуетажна нежилищна сграда със застроена площ  720 (седемстотин и двадесет) кв.м. с 

начин на трайно предназначение – друг вид сграда, с местонахождение с. Благоево, 

община Разград, област Разград, ул. „Христо Ботев” № 64, поземлен имот №272  по 

кадастрален план, одобрен със Заповед № 281/1991г. на кмета на община Разград, при 

граници и съседи:   Север – ул.”Захари Стоянов”, Изток – ул. „28-ми януари”, Юг – ул. 

„Христо Ботев и УПИ XIV-площад, Запад – ул.”Дянко Стефанов”, съгласно АЧОС № 6217 

от 26.05.2016г., вписан в Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 2449 на 07.06.2016 год. 

2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 47 475,00 (четиридесет и седем 

хиляди лева четиристотин седемдесет и пет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6705001940/01.09.2020 год., издадено от отдел „МДТ” при община Разград. 

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

доклад от 08.09.2020год. е в размер на 34 759,00 (тридесет и четири хиляди седемстотин 

петдесет и девет) лева. 

4. Определям цена на тръжни 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 седемдневен срок от приемането му. 

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на председателите на постояните комиси. 

Заповядайте г-н Назиф 

 

Сали Назиф – за председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка      

   

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 
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Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

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

въпроси“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка

    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 
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Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 18.09.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:Продажба на поземлен имот № 272 с площ 5 595 кв.м., за който е отреден 

парцел XV-272, кв. 32, ведно с построената в имота сграда в с. Благоево, община 

Разград, област Разград.  

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН      

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  
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 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 130 

 

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 да  се проведе процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

частна общинска собственост, както следва:    

1. Поземлен имот № 272 (двеста седемдесет и две), с площ 5 595 (пет хиляди петстотин 

деветдесет и пет) кв.м.,за който е отреден парцел XV-272 (римско петнадесет тире двеста 
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седемдесет и две) от кв. 32 (тридесет и две), ведно с построената в имота масивна 

двуетажна нежилищна сграда със застроена площ  720 (седемстотин и двадесет) кв.м. с 

начин на трайно предназначение – друг вид сграда, с местонахождение с. Благоево, 

община Разград, област Разград, ул. „Христо Ботев” № 64, поземлен имот №272  по 

кадастрален план, одобрен със Заповед № 281/1991г. на кмета на община Разград, при 

граници и съседи:   Север – ул.”Захари Сто 

 

янов”, Изток – ул. „28-ми януари”, Юг – ул. „Христо Ботев и УПИ XIV-площад, Запад – 

ул.”Дянко Стефанов”, съгласно АЧОС № 6217 от 26.05.2016г., вписан в Агенцията по 

вписванията с вх. Рег. № 2449 на 07.06.2016 год. 

2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 47 475,00 (четиридесет и седем 

хиляди лева четиристотин седемдесет и пет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6705001940/01.09.2020 год., издадено от отдел „МДТ” при община Разград. 

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

доклад от 08.09.2020год. е в размер на 34 759,00 (тридесет и четири хиляди седемстотин 

петдесет и девет) лева. 

4. Определям цена на тръжни 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 седемдневен срок от приемането му. 

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот XIV – 19 в квартал 17 по 

регулационния план на с. Йонково на собственика на законно построените сгради в 

имота.  

 
 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на община Исперих е постъпило заявление  с вх. № ОС-

362/20.08.2020г. за закупуване на поземлен имот XIV – 19 (римско четиринадесет тире 

деветнадесет) в квартал 17 (седемнадесет) по регулационния план на с. Йонково, с площ  

на имота 1412 (хиляда четиристотин и дванадесет) кв.м  с Акт за частна общинска 

собственост № 6895/26.08.2020 год. В имота има построени жилищна сграда със застроена 

площ от 64,74 кв.м., ведно с прилежащо мазе със застроена площ от 14,00 кв.м., жилищна 
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сграда със застроена площ от 74,42 кв.м и второстепенна сграда с площ  от 12,52 кв.м. 

собственост на Сюлейман Али Мехмед с нотариален акт № 38, том II, рег.№ 1698, дело 

№194 от 2010 год. 

  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. 

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 2020 година, като включва в раздел IV. Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сграда на обща стойност  т. 3 със 

следното съдържание: 

 т.3. Поземлен имот XIV – 19 в квартал 17, с площ 1200 кв.м по регулационния 

план на с. Йонково – частна общинска собственост с АОС № 6895 от 26.08.2020год. при 

прогнозна продажна цена в размер на 3000 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:  

 - изявен интерес за закупуването на имота; 

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 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  XIV – 19 (римско четиринадесет тире 
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деветнадесет) в квартал 17 (седемнадесет), отреден за жилищно застрояване  с площ 1412 

(хиляда четиристотин и дванадесет) кв.м.  по регулационния план на с. Йонково, одобрен 

с Решение №62/07.04.1987г. на Кмета на община Исперих, с местонахождение на имота с. 

Йонково, ул.«Христо Смирненски» № 12, община Исперих, област Разград при граници 

и съседи: парцел IX-16, парцел XV-20, парцел XIII-18, парцел XII-17, парцел X-16 и ул. 

„Хр. Смирненски” , съгласно АЧОС № 6895 от 26.08.2020г. вписан в Агенцията по 

вписванията на 27.08.2020год. на собственика на законно построените сгради в имота, 

собственост на Сюлейман Али Мехмед от с. Йонково, ул. «Христо Смирненски» № 12, 

притежаваща  нотариален акт № 38, том II, рег.№1698, дело №194 от 2010 год. 

2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при цена, съгласно данъчната оценка на имота, възлизаща в размер на 2 948,30 

(две хиляди деветстотин четиридесет и осем цяло тридесет) лева, съгласно Удостоверение 

за данъчна оценка № 6702000927/25.08.2020 г., издадено от отдел «МДТ»  при община 

Исперих. 

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

доклад от 08.09.2020год. е в размер на 910,00(деветстотин и десет) лева. 

  

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комиси. 

 Заповядайте г-н Назиф. 

 

 

 

Сали Назиф – за председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 
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На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Аргилов. 

 



 

83 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

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

въпроси“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка

    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Фераим . 

 

 Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 18.09.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот XIV – 19 в квартал 17 по 

регулационния план на с. Йонково на собственика на законно построените сгради в 

имота.  

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН      

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 
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29 28 28 0 0 

 
 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 131 

 

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 2020 година, като включва в раздел IV. Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сграда на обща стойност  т. 3 със 

следното съдържание: 

 т.3. Поземлен имот XIV – 19 в квартал 17, с площ 1200 кв.м по регулационния 

план на с. Йонково – частна общинска собственост с АОС № 6895 от 26.08.2020год. при 

прогнозна продажна цена в размер на 3000 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:  

 - изявен интерес за закупуването на имота; 

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 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  XIV – 19 (римско четиринадесет тире 

деветнадесет) в квартал 17 (седемнадесет), отреден за жилищно застрояване  с площ 1412 

(хиляда четиристотин и дванадесет) кв.м.  по регулационния план на с. Йонково, одобрен 

с Решение №62/07.04.1987г. на Кмета на община Исперих, с местонахождение на имота с. 
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Йонково, ул.«Христо Смирненски» № 12, община Исперих, област Разград при граници 

и съседи: парцел IX-16, парцел XV-20, парцел XIII-18, парцел XII-17, парцел X-16 и ул. 

„Хр. Смирненски” , съгласно АЧОС № 6895 от 26.08.2020г. вписан в Агенцията по 

вписванията на 27.08.2020год. на собственика на законно построените сгради в имота, 

собственост на Сюлейман Али Мехмед от с. Йонково, ул. «Христо Смирненски» № 12, 

притежаваща  нотариален акт № 38, том II, рег.№1698, дело №194 от 2010 год. 

2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при цена, съгласно данъчната оценка на имота, възлизаща в размер на 2 948,30 

(две хиляди деветстотин четиридесет и осем цяло тридесет) лева, съгласно Удостоверение 

за данъчна оценка № 6702000927/25.08.2020 г., издадено от отдел «МДТ»  при община 

Исперих. 

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

доклад от 08.09.2020год. е в размер на 910,00(деветстотин и десет) лева. 

  

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 

 ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Учредяване право на ползване за устройване на 27 броя пчелни 

семейства върху  общински поземлен имот № 24116.28.84 в с. Лудогорци за срок от 10 

години 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В общинската администрация е постъпило заявление с вх.№ ОС-361/20.08.2020год. 

от Емил Миленов Енев,  с адрес общ. Исперих, с. Лудогорци, ул. «Витоша» № 12, за 

учредяване на право на ползване върху  общински поземлен имот № 24116.28.84 с площ 

5752 (пет хиляди седемстотин петдесет и два) кв.м , находящ се в местността „Кърши 

орман“, с. Лудогорци, с начин на трайно ползване „Пасище“, за устройване на 27 броя 

пчелни семейства за срок от 10 години.  Пчелинът е регистриран с Удостоверение за 

регистрация на животновъден обект №101/15072 от 08.06.2017                                                                                              

г. 

Съгласно чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, пчелните семейства могат да 

се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, 

общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти.За 
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устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общините 

могат да учредяват право на ползване. 

  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 2020 година, като включва в раздел I. Имот, върху който да се учреди 

право на ползване   т. 2 със следното съдържание: 

 т.2. Учредяване право на ползване за пчелин на поземлен имот № 24116.28.84 с 

площ 5752 (пет хиляди седемстотин петдесет и два) кв.м. – публична общинска 

собственост с АОС №2443 от 17.05.2016год, находящ се в местността „Кърши орман“, с. 

Лудогорци при прогнозно годишно възнаграждение в размер на 40,00 лева. 

     Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2  от ЗМСМА, чл.34, ал.4 и чл.39,ал.1, ал.2 и ал.3 

от  Закона за общинската собственост,  чл.11 и чл.12 от Закона за  пчеларството вр. чл. 37п 

ЗСПЗЗ и чл.56, ал.3 от Наредба №27 на Общински съвет -Исперих 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

   

І. Дава съгласие за учредяване без търг или конкурс на възмездно право на 

ползване за устройване на постоянен пчелин за срок от 10 (десет) години Емил Миленов 

Енев, с адрес общ. Исперих, с. Лудогорци , ул.“Витоша“ № 12 на поземлен имот № 

24116.28.84 (двадесет и четири хиляди сто и шестнадесет точка двадесет и осем точка 

осемдесет и четири)  с площ 5752 (пет хиляди седемстотин петдесет и два) кв.м., находящ 

се в „Кърши орман“, с. Лудогорци, с начин на трайно ползване „Пасище“, за устройване 

на 27 броя пчелни семейства за срок от 10 години на цена: 34,00 (тридесет и четири) лв. 

годишен наем за имота, съгласно изготвена пазарна оценка от 08.09.2020год. 

За имота е съставен Акт № 2443 за публична общинска собственост от 17.05.2016г., 

вписан в Служба по вписванията град Исперих вх.рег. № 1472 от 19.05.2016г. 

 Данъчната оценка на правото на ползване за срок от 10 години е 3243,40 (три 

хиляди двеста четиридесет и три лева и четиридесет стотинки), съгласно удостоверение 

изх.№6702000955 от 01.09.2020г. от отдел „МДТ“ при Община Исперих. 

 

ІІ.  Възлага  на  Кмета на Община Исперих да предприеме всички последващи 

действия, свързани с учредяване правото на ползване.  

 

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

Областния управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 
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 ІV. Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на председателите на постояните комиси 

Заповядайте г-н Назиф. 

 

Сали Назиф – за председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка      

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 
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Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

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

въпроси“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка

    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 



 

90 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Въпроси по проекта за решение. 

Няма. 

Моля, колеги да преминем към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 18.09.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Учредяване право на ползване за устройване на 27 броя пчелни 

семейства върху  общински поземлен имот № 24116.28.84 в с. Лудогорци за срок от 10 

години 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН      

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  
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14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 132 

 

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 2020 година, като включва в раздел I. Имот, върху който да се учреди 

право на ползване   т. 2 със следното съдържание: 

 т.2. Учредяване право на ползване за пчелин на поземлен имот № 24116.28.84 с 

площ 5752 (пет хиляди седемстотин петдесет и два) кв.м. – публична общинска 

собственост с АОС №2443 от 17.05.2016год, находящ се в местността „Кърши орман“, с. 

Лудогорци при прогнозно годишно възнаграждение в размер на 40,00 лева. 

     Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2  от ЗМСМА, чл.34, ал.4 и чл.39,ал.1, ал.2 и ал.3 

от  Закона за общинската собственост,  чл.11 и чл.12 от Закона за  пчеларството вр. чл. 37п 

ЗСПЗЗ и чл.56, ал.3 от Наредба №27 на Общински съвет -Исперих 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
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Р Е Ш И: 

   

І. Дава съгласие за учредяване без търг или конкурс на възмездно право на 

ползване за устройване на постоянен пчелин за срок от 10 (десет) години Емил Миленов 

Енев, с адрес общ. Исперих, с. Лудогорци , ул.“Витоша“ № 12 на поземлен имот № 

24116.28.84 (двадесет и четири хиляди сто и шестнадесет точка двадесет и осем точка 

осемдесет и четири)  с площ 5752 (пет хиляди седемстотин петдесет и два) кв.м., находящ 

се в „Кърши орман“, с. Лудогорци, с начин на трайно ползване „Пасище“, за устройване 

на 27 броя пчелни семейства за срок от 10 години на цена: 34,00 (тридесет и четири) лв. 

годишен наем за имота, съгласно изготвена пазарна оценка от 08.09.2020год. 

За имота е съставен Акт № 2443 за публична общинска собственост от 17.05.2016г., 

вписан в Служба по вписванията град Исперих вх.рег. № 1472 от 19.05.2016г. 

 Данъчната оценка на правото на ползване за срок от 10 години е 3243,40 (три 

хиляди двеста четиридесет и три лева и четиридесет стотинки), съгласно удостоверение 

изх.№6702000955 от 01.09.2020г. от отдел „МДТ“ при Община Исперих. 

 

ІІ.  Възлага  на  Кмета на Община Исперих да предприеме всички последващи 

действия, свързани с учредяване правото на ползване.  

 

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

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

 

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

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

            Относно:Продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти Х и ХI в 

квартал 52,находящо се в с.Подайва, община Исперих, област Разград  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с постъпили заявления с вх.№ОС-215/21.05.2020год. и вх.№ОС-

297/08.07.2020год. в общинската администрация за закупуване  на урегулиран поземлен 

имот X и XI в квартал 52, отредени за жилищно застрояване по регулационния план на с. 

Подайва, предлагаме проект за решения на Общински съвет - Исперих за продажба на 

горепосочените имоти, които са с площ съответно по 524 кв.м. За горепосочените имоти 

са съставени Актове за частна общинска собственост № 4760 от 29.12.2010 год.  и № 4761 

от 29.12.2010год. 

     Имотите не са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2020 год. за продажба.  

        

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следните   
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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 2020 година, като включва в раздел II.Продажба на незастроени дворни 

места   т. 10 и т. 11 със следното съдържание: 

 т.10. Поземлен имот X в квартал 52, отреден за жилищно застрояване с площ 524 

кв.м по регулационния план на с. Подайва - – частна общинска собственост с АОС № 4760 

от 29.12.2010год.  при прогнозна продажна цена в размер на 2000 лева. 

т. 11. Поземлен имот XI в квартал 52, отреден за жилищно застрояване с площ 524 

кв.м. по регулационния план на с. Подайва – частна общинска собственост с АОС № 4761 

от 29.12.2010год. при прогнозна продажна цена в размер на 2000 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 същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

поземлени  имоти – частна общинска собственост, както следва:    

1. Незастроен поземлен имот  X (римско десет) в квартал 52 (петдесет и две) с 

начин на трайно ползване  за жилищно застрояване с площ 524 (петстотин двадесет и 

четири) кв.м по регулационния план на с. Подайва, одобрен със Заповед №453/1982год. на 

Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Волга» № 24, 

община Исперих, област Разград при граници и съседи:   изток – УПИ XI; запад – УПИ V-

468, УПИ IV-467, юг – УПИ XV  и север – ул. „Волга“, съгласно АЧОС № 4760 от 

29.12.2010г., вписан в Агенцията по вписванията на 22.03.2011год.   

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се извърши 

при начална тръжна продажна цена в размер на 1 960,30 (хиляда деветстотин и шестдесет 

цяло и тридесет) лева, която е данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка № 6702000800/06.08.2020г. издадено от отдел «МДТ» при община 

Исперих.  

Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от  03.07.2020г. е в размер на 1366,00 (хиляда триста шестдесет и шест) лева.  

Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

2. Незастроен поземлен имот  XI (римско единадесет) в квартал 52 (петдесет и две) 

с начин на трайно ползване  за жилищно застрояване с площ 524 (петстотин двадесет и 

четири) кв.м по регулационния план на с. Подайва, одобрен със Заповед №453/1982год. на 
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Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Волга» № 26, 

община Исперих, област Разград при граници и съседи:   изток – УПИ XII; запад – УПИ X, 

юг – УПИ XV  и север – ул. „Волга“, съгласно АЧОС № 4761 от 29.12.2010г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 22.03.2011год.   

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се извърши 

при начална тръжна продажна цена в размер на 1 960,30 (хиляда деветстотин и шестдесет 

цяло и тридесет) лева, която е данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка № 6702000802/13.08.2020г., издадено от отдел «МДТ» при община 

Исперих.  

Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от  04.09.2020год. е в размер на 1781,00 (хиляда седемстотин осемдесет и един) 

лева.  

Определям цена на тръжни 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 седемдневен срок от приемането му. 

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на председателите на постояните комиси. 

Заповядайте г-н Назиф. 

 

Сали Назиф – за председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински Гласували общински „ За” „ Против” „Въздържал се” 
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съветници съветници 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Аргилов. 

 

 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

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

въпроси“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка

    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси по проекта за решение. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 18.09.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на  незастроени урегулирани поземлени имоти X и XI в 

квартал 52, находящи  се в с.Подайва, община Исперих, област Разград   
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН      

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 133 

 

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 2020 година, като включва в раздел II.Продажба на незастроени дворни 

места   т. 10 и т. 11 със следното съдържание: 

 т.10. Поземлен имот X в квартал 52, отреден за жилищно застрояване с площ 524 

кв.м по регулационния план на с. Подайва - – частна общинска собственост с АОС № 4760 

от 29.12.2010год.  при прогнозна продажна цена в размер на 2000 лева. 

т. 11. Поземлен имот XI в квартал 52, отреден за жилищно застрояване с площ 524 

кв.м. по регулационния план на с. Подайва – частна общинска собственост с АОС № 4761 

от 29.12.2010год. при прогнозна продажна цена в размер на 2000 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 същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

поземлени  имоти – частна общинска собственост, както следва:    

1. Незастроен поземлен имот  X (римско десет) в квартал 52 (петдесет и две) с 

начин на трайно ползване  за жилищно застрояване с площ 524 (петстотин двадесет и 

четири) кв.м по регулационния план на с. Подайва, одобрен със Заповед №453/1982год. на 

Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Волга» № 24, 

община Исперих, област Разград при граници и съседи:   изток – УПИ XI; запад – УПИ V-

468, УПИ IV-467, юг – УПИ XV  и север – ул. „Волга“, съгласно АЧОС № 4760 от 

29.12.2010г., вписан в Агенцията по вписванията на 22.03.2011год.   

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се извърши 

при начална тръжна продажна цена в размер на 1 960,30 (хиляда деветстотин и шестдесет 

цяло и тридесет) лева, която е данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка № 6702000800/06.08.2020г. издадено от отдел «МДТ» при община 

Исперих.  

Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от  03.07.2020г. е в размер на 1366,00 (хиляда триста шестдесет и шест) лева.  
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Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

2. Незастроен поземлен имот  XI (римско единадесет) в квартал 52 (петдесет и две) 

с начин на трайно ползване  за жилищно застрояване с площ 524 (петстотин двадесет и 

четири) кв.м по регулационния план на с. Подайва, одобрен със Заповед №453/1982год. на 

Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Волга» № 26, 

община Исперих, област Разград при граници и съседи:   изток – УПИ XII; запад – УПИ X, 

юг – УПИ XV  и север – ул. „Волга“, съгласно АЧОС № 4761 от 29.12.2010г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 22.03.2011год.   

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се извърши 

при начална тръжна продажна цена в размер на 1 960,30 (хиляда деветстотин и шестдесет 

цяло и тридесет) лева, която е данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка № 6702000802/13.08.2020г., издадено от отдел «МДТ» при община 

Исперих.  

Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от  04.09.2020год. е в размер на 1781,00 (хиляда седемстотин осемдесет и един) 

лева.  

Определям цена на тръжни 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 седемдневен срок от приемането му. 

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 

 

ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот V-1003 в квартал 

16, находящи  се в с. Йонково, община Исперих, област Разград   

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с постъпило заявление с вх.№ОС-22/13.01.2020год. в общинската 

администрация за закупуване на урегулиран поземлен имот V-1003 в квартал 16, отредени 

за жилищно застрояване по регулационния план на с. Йонково, предлагаме проект за 

решения на Общински съвет - Исперих за продажба на горепосочения имот, който е с 

площ от 2507 кв.м. За горепосочения имот е съставен Акт за частна общинска собственост 

№ 6319 от 01.12.2016 год. 

  Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 
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общински имоти за 2020 год. за продажба.  

        

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следното   

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

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

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

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

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

проведе процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 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. Незастроен поземлен имот  V-1003 (римско пет тире хиляда и три) в квартал 16 

(шестнадесет) с начин на трайно ползване  за други цели, с площ 2507 (две хиляди 

петстотин и седем) кв.м по регулационния план на с. Йонково, одобрен със Заповед 

№62/07.04.1987год. на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Йонково, 

ул. «Вела Пеева», община Исперих, област Разград при граници и съседи:   изток – УПИ 

IV-1002, кв. 16; запад – ул. «Вела Пеева», юг – УПИ III-1001, кв.16  и север – УПИ VI-

1004, кв.16, съгласно АЧОС № 6319 от 01.12.2016г., вписан в Агенцията по вписванията 

на 13.12.2016год.   

2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 7 484,00 (седем хиляди 

четиристотин осемдесет и четири) лева, съгласно оценка от независим лицензиран 

оценител, обективирано в доклад от 08.09.2020год. 

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000797/06.08.2020 год., издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

5 234,60 (пет хиляди двеста тридесет и четири цяло шестдесет) лева. 

 

Определям цена на тръжни 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 седемдневен срок от приемането му. 

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на председателите на постояните комиси. 
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Сали Назиф – за председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 
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 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

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

въпроси“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка

    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Испери. 

Въпроси. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 18.09.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот V-1003 в квартал 

16, находящи  се в с. Йонково, община Исперих, област Разград   
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН      

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  
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20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 134 

 

 

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

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

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

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

проведе процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 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. Незастроен поземлен имот  V-1003 (римско пет тире хиляда и три) в квартал 16 

(шестнадесет) с начин на трайно ползване  за други цели, с площ 2507 (две хиляди 

петстотин и седем) кв.м по регулационния план на с. Йонково, одобрен със Заповед 

№62/07.04.1987год. на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Йонково, 

ул. «Вела Пеева», община Исперих, област Разград при граници и съседи:   изток – УПИ 

IV-1002, кв. 16; запад – ул. «Вела Пеева», юг – УПИ III-1001, кв.16  и север – УПИ VI-

1004, кв.16, съгласно АЧОС № 6319 от 01.12.2016г., вписан в Агенцията по вписванията 

на 13.12.2016год.   

2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 7 484,00 (седем хиляди 

четиристотин осемдесет и четири) лева, съгласно оценка от независим лицензиран 

оценител, обективирано в доклад от 08.09.2020год. 

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 
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6702000797/06.08.2020 год., издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

5 234,60 (пет хиляди двеста тридесет и четири цяло шестдесет) лева. 

 

Определям цена на тръжни 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 седемдневен срок от приемането му. 

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот III-4 в квартал 9, 

находящ  се в с. Къпиновци, община Исперих, област Разград   

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съметници, 

Във връзка с постъпило заявление вх.№ОС-311/21.07.2020год. в общинската 

администрация за закупуване  на урегулиран поземлен имот III – 4 (римско три тире 

четири) в квартал 9 (девет), отреден за жилищно застрояване по плана на с. Къпиновци, 

предлагаме проект за решения на Общински съвет - Исперих за продажба на имота, който 

е с площ 1200 (хиляда и двеста) кв.м. За горепосочения имот е съставен Акт за частна 

общинска собственост № 6340 от 17.03.2017 год.   

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

общински имоти за 2020 год. 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 : 
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Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020 година, като включва в раздел II.Продажба на незастроени дворни 

места  т. 12 със следното съдържание: 

 т.12. Поземлен имот III – 4 в квартал 9, отреден за жилищно застрояване с площ 

1200 кв.м по регулационния план на с. Къпиновци- частна общинска собственост с АОС 

№6340 от 17.03.2017год. при прогнозна продажна цена в размер на 3000 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 същия с цел:  

- изявен интерес за закупуване на имота; 

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

имот – частна общинска собственост, както следва:    

1. Незастроен поземлен имот  III – 4 (римско три тире четири) в квартал 9 (девет), с 

начин на трайно ползване  за жилищно застрояване, с площ 1200 (хиляда и двеста) кв.м. 

по плана на с. Къпиновци, одобрен със Заповед №532/30.06.2015год. на ОбС- Исперих, с 

местонахождение на имота с.Къпиновци, ул. «Лудогорие», община Исперих, област 

Разград при граници и съседи:   изток – УПИ IV-5 от кв. 9; запад – УПИ II-3 от кв. 9, юг - 

улица и север – улица, съгласно АЧОС № 6340 от 17.03.2017г., вписан в Агенцията по 

вписванията с вх. № 604 на 28.03.2017 год.   

2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3345,00 (три хиляди триста 

четиридесет и пет) лева, съгласно оценка, изготвена от независим лицензиран оценител, 

обективирана в доклад от 08.09.2020 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000798/06.08.2020 год, издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

2 505,60 (две хиляди петстотин и пет цяло шестдесет) лева. 

4. Определям цена на тръжни 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 седемдневен срок от приемането му. 

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, председателите на постояните комиси за становище. 
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Сали Назиф – за председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 
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 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 15.09.2020г. от 

17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

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

въпроси“ проведено на 15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка

    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
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 Заповядайте г- н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

15.09.2020г. от 17.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 18.09.2020г. от 17.00 ч.  участвали 

в поименното гласуване. 

 

 Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот III-4 в квартал 9, 

находящ  се в с. Къпиновци, община Исперих, област Разград   
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН      

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  



 

110 

 

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 135 

 

 

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

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

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

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

проведе процедура по продажба на същия с цел:  

- изявен интерес за закупуване на имота; 

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

имот – частна общинска собственост, както следва:    

1. Незастроен поземлен имот  III – 4 (римско три тире четири) в квартал 9 (девет), с 

начин на трайно ползване  за жилищно застрояване, с площ 1200 (хиляда и двеста) кв.м. 

по плана на с. Къпиновци, одобрен със Заповед №532/30.06.2015год. на ОбС- Исперих, с 

местонахождение на имота с.Къпиновци, ул. «Лудогорие», община Исперих, област 

Разград при граници и съседи:   изток – УПИ IV-5 от кв. 9; запад – УПИ II-3 от кв. 9, юг - 

улица и север – улица, съгласно АЧОС № 6340 от 17.03.2017г., вписан в Агенцията по 

вписванията с вх. № 604 на 28.03.2017 год.   

2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3345,00 (три хиляди триста 

четиридесет и пет) лева, съгласно оценка, изготвена от независим лицензиран оценител, 
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обективирана в доклад от 08.09.2020 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000798/06.08.2020 год, издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

2 505,60 (две хиляди петстотин и пет цяло шестдесет) лева. 

4. Определям цена на тръжни 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 седемдневен срок от приемането му. 

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Разни. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Димитров. 

 

Даниел Димитров – общински съветник от БСП. 

Уважаеми общински съветници, 

В понеделник в Министерството на земеделието ихраните  подписахме анекса по 

Стратегията да водене от общностите и …………..развитие увеличението на средствата от 

сумата в община Исперих е със 151 х.лв. след корекцията на бюджета ние внасяме тази 

сума в общинския бюджет. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Други желаещи има ли? 

Заповядайте г-н Кмет. 
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Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Благодаря на всички общински съветници за добрата работа с общинска 

администрация както по време на разглеждане на докладните записки на заседание на 

постояните комиси така и на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на 

общински съвет Исперих. 

 

Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за 

Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за 

архива на Общински съвет Исперих 

 

 Бейти Мюмюн Бекир 
 Председател Общински съвет - Исперих: 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
 


