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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 17 

 
от проведеното  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

16.10.2020 година 
 

Днес 16.10.2020 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 27  общински 

съветници. Отсъстват общинските съветници: Сали Назиф и Нехрин Яшар. 

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

Общински съвет Исперих. 

 Преди да преминем към дневния ред на днешното редовно заседание искам да 

честитя отминалия празник 12.10. деня на Българската община на всички служители в 

общинска администрация и на Вас, като общински съветници. 

 

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

Няма. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване на дневения  ред  

 

Резултати от гласуването: 

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

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

резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 
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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: Предложение за утвърждаване на девиз на град Исперих 

 

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

Исперих. 

Относно: Предварително съгласие на Община Исперих, за преминаване на 

трасето и сервитутите на „Директен разпределителен газопровод, за захранване на 

новоизграждаща се производствена мощност на „Каолин“ ЕАД за производство на 

продукти от индустриални минерали в гр. Дулово, Промишлена зона Юг“, през 

поземлени имоти общинска собственост или стопанисвани от общината 

 

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

Исперих. 

Относно: Продажба на  незастроен урегулиран поземлен имот № 

61875.33.278, находящ  се в с. Райнино, община Исперих, област Разград   

 

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

Исперих. 

Относно: Продажба на  незастроен урегулиран поземлен имот № 

61875.33.285, находящ  се в с. Райнино, община Исперих, област Разград   

 

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

Исперих. 

Относно: Кандидатстване на Община Исперих по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001 „ТОПЪЛ 

ОБЯД“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане 

 

6. Разни 

 

 

 

 

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Предложение за утвърждаване на девиз на град Исперих 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 
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 Преди да Ви запозная с докладната записка искам и аз от свое име да честитя на 

тук присъстващите отминалия пазник, а именнно Деня на Българската община. 

 

Град Исперих е вторият по големина общински център в областта – град с богати 

многовековни традиции и култура, с красива природа и многообразие на населението. За 

разлика от редица европейски и български градове Исперих няма свой девиз, който да 

отразява неговата специфика, да бъде съдържателен и символичен завет за потомците. 

Като един съвременен общински център ние имаме нужда да стъпим на близката и 

далечна история на нашия регион, да покажем на себе си и на света как бихме искали да 

ни възприемат и приемат сега и в бъдеще. Да оставим послание за бъдещите поколения – 

за това какво сме мислили и какво бихме искали да се случи занапред. 
На 31 януари се навършиха 60 години, откакто Исперих е обявен за град. Тази 

годишнината даде повод Общинска администрация – Исперих да обяви конкурс за избор 

на девиз на града. Със Заповед № 445/12.06.2020 г. бе сформирана 7-членна комисия, 

включваща в състава си доказани професионалисти в областта на историята, филологията, 

представители на бизнеса, изявени местни дейци с гражданска позиция, длъжностни лица 

от Общинска администрация – Исперих и Общински съвет – Исперих, която имаше 

ангажимент да селектира постъпилите предложения.  

От Протокол на Комисията от 16.09.2020 г. става ясно, че до обявения краен срок за 

участие в Конкурса в деловодството на администрацията са постъпили 28 /двадесет и 

осем/ предложения и след явно гласуване становищата на петима членове на Комисията 

завършват с положително заключение за избор на предложението на г-н Недко Цонев 

Неделчев, а именно: „От миналото вдъхновен – към бъдещето устремен“. Всеки член на 

журито индивидуално потвърждава, че предложението за девиз на град Исперих отговаря 

на критериите и изискванията, заложени в регламента на конкурса, а именно: изразът да 

бъде кратко и съвсем ясно формулиран, да се запомня лесно, да бъде синтезиран израз на 

минало, настояще и бъдеще, увековечавайки красотата и духовното богатство на региона. 

Според регламента на Конкурса Община Исперих ще придобие авторските права на 

утвърденото предложение, а авторът на класираното предложение следва да получи 

парична награда и да бъде удостоен с грамота и плакет на Заседание на Общински съвет – 

Исперих. 
   

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В изпълнение на гореспоменатото предлагам за утвърждаване за Девиз на град 

Исперих израза:  

 

От миналото вдъхновен – към бъдещето устремен  
 

и за награждаване с Плакет за принос в увековечаването на красотата и духовното 

богатство на град Исперих и парична сума неговия автор: 

 

 г-н Недко Цонев Неделчев. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следното 

решение: 
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На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

1. Да бъде утвърден за девиз на град Исперих изразът: От миналото вдъхновен – 

към бъдещето устремен 

            2. Да бъде награден с грамота и Плакет за принос в увековечаването на красотата и 

духовното богатство на град Исперих г-н Недко Цонев Неделчев. 

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

кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в 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. 

 Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Докладната записка е разгледана на заседание на ПК по „ Образование, култура и 

духовно дейности“ и ПК по „ Здравеопазване и социални грижи“. 

 Моля, председателите на ПК за становище. 

 Заповядайте г-жо Димитрова, като председател на водеща комисия. 

 

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

духовни дейности» 

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

16.10.2020г. от 16.30ч. 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-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 

16.10.2020г. от 16.30ч. 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 „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения имате ли? 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

 Даниел Димитров – общински съветник от листата на БСП. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 Умажаеми колеги общински съветници, 

 Уважаеми гости, 

 Честитя отминалия празник на всички общински служители, които са на първа 

линия всеки ден не само в COVID кризата, а всеки ден посрещат нашите граждани. 

Мисля, че имаме статут, с който можем да награждаваме наши служители дългогодишни 

общинари и нека това да е идея за следващите години. 

 По отношение на ДЗ и предложението за девиз на града намирам го за похвално и 

благодаря на общинска администрация, че пое този ангажимент след толкоз години. Това 

са важни неща. Символите като знаменото, герба са важни неща. Благодаря на комисията, 

защото тя е поставена пред най големи трудности да избере девиза на града, който да 

олицетворява района ни, да ни идентифицира пред цялата държава. Искам да поздравя г-н 

Недко Цонев  и всички останали участници. Исакм да чуя мотивите на г-н Цонев, защо от 

миналото вдъхновен към бъдещето устремен, това е важно за да знаят бъдещото 

поколение какво е посланието. Не веднъж съм казвал, че Исперих е столицата на 

лудогорието. Смятам, че девиза трябва да носи послание конкретно за Исперих и считам, 

че по нататък той може да бъде усъвършенстван. Надявам се, че този девиз ще бъде не 

само на сайта на общината, а почти навсякадей, на всички публични места, този девиз да е 

популяране в цялата страна. 

 Благодаря и честито на спечелелия конкурса. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Давам думата на Кмета на община Исперих да представи членовете на комисията. 

 

 Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми членове на комисията, 

 Благодаря Ви за отделеното време и за сериозността с която подходихте при 

номинацията на най-качествения девиз, а именнно „ От миналото вдъхновен към  

бъдещото устремен“. 

Кмета на общината представи членовете на комисията и същите бяха наградени с 

плакет. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря и от свое име на комисията за безвъзднения труд и отделеното време. 

 Има ли други желаещи да вземат отношение по докладната записка. 

 Заповядайте г-н  Хаккъ. 
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 Юнуз Хаккъ – общински съветник от Демократична България. 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Искам да поздравя г-н Цонев за добрия и смислен девиз „ От миналото вдъхновен 

към бъдещето устремен“. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване. 

 

Резултати от гласуването: 

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

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

резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 

 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 136 

 

На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

1. Да бъде утвърден за девиз на град Исперих изразът: От миналото вдъхновен – 

към бъдещето устремен 

            2. Да бъде награден с грамота и Плакет за принос в увековечаването на красотата и 

духовното богатство на град Исперих г-н Недко Цонев Неделчев. 

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

кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в 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. 

 Кмета на община Исперих връчи грамотата и Плакета на г-н Цонев. 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Давам думата на г-н Недко Цонев 
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Недко Цонев – гражданин, участник в конкурса за девиз на град Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Съставянето на този девиз възникна спонтанно. То не е плод на някякви дъ лги 

творчески мисли, но за мен беше важно девиза да е лесно запомнящ се, тези няколко думи 

да изразяват много неща да съчетават миналото и настоящето и бъдещето на Исперих. 

 Искам да използвам възможността и да обявя, че сумата от 200 лв., която ми бе 

дадена да даря на школата по изобразително изкуство към творителната Давинчи в гр. 

Исперих за подпомагане дейността на талантливите деца. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Обявявам 10 минутна почивка. 

 

След обявената почивка общинските съветници заеха местата си. В залата 

присъстват 27 общински съветника. 

 

 

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Предварително съгласие на Община Исперих, за преминаване на трасето 

и сервитутите на „Директен разпределителен газопровод, за захранване на 

новоизграждаща се производствена мощност на „Каолин“ ЕАД за производство на 

продукти от индустриални минерали в гр. Дулово, Промишлена зона Юг“, през поземлени 

имоти общинска собственост или стопанисвани от общината 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Общински съвет Исперих със свое Решение №732 по протокол №67 от 12.09.2019г. 

разреши разработване на ПУП-ПП, на територията на община Исперих, (землища на град 

Исперих, с. Лъвино, с. Китанчево, с. Средоселци, с Печеница и с. Делчево) област Разград 

и одобри Задание ПУП-ПП на „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново. Целта на ПУП-ПП е 

инфраструктурно осигуряване (газоснабдяване) на собствен промишлен терен на 

дружеството, чрез присъединяване към преносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Общата проектна дължина на трасето на бъдещия газопровод 34 700 л.м. Трасето на 

газопровода преминава на територията на две области, две общини – Община Исперих и 

Община Дулово. 

На основание чл.128, ал.12, т.2, буква „а“ от Закона за устройство на територията, 

за обект с обхват повече от една административна област, проектът се разглежда от 

Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика към 

МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройство).  

Министерство на регионалното развитие и благоустройство в свое писмо указва на  

„Каолин“ ЕАД, че следва да представи пред МРРБ, предварително съгласие на Община 

Исперих, трасето и сервитутите на газопровода да преминават през поземлени имоти 

общинска собственост или стопанисвани от общината. 
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Предвид това с писмо вх. №К-3719/28.08.2020г. „Каолин“ ЕАД моли Община 

Исперих за предварително съгласие трасето и сервитутите на газопровода да преминават 

през поземлени имоти общинска собственост или стопанисвани от общината. 

 

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

приеме следните 

                                                   РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ 

и чл.30, ал.3 ППЗОЗЗ 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава предварително съгласие за преминаване на трасето и сервитутите на 

„Директен разпределителен газопровод, за захранване на новоизграждаща се 

производствена мощност на „Каолин“ ЕАД, ЕИК 827182866 със седалище и адрес на 

управление: гр. Сеново, ул. „Дъбрава“ №8 за производство на продукти от индустриални 

минерали в гр. Дулово, Промишлена зона Юг, през поземлени имоти общинска 

собственост или стопанисвани от Община Исперих съгласно приложение №1 – „регистър 

на засегнатите имоти общинска собственост от трасето на разпределителен газопровод със 

сервитут“ неразделна част към настоящата докладна записка. 

  

          IІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих, Областния  

Управител на област Разград и „Каолин“ ЕАД, ЕИК 827182866 със седалище и адрес на 

управление: гр. Сеново, ул. „Дъбрава“ №8 в седемдневен срок от приемането му.  

           

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

пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Фераим, като председател на водещата комисия. 

 

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

гори» 

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

13.10.2020г. 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. 

 Заповядайте г-н Хюсеин 
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Айдън Хюсеин –председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 13.10.2020г. 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 13.10.2020г. 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. 

 Въпроси, мнения, предложения имате ли? 

 Няма. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване. 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 16.10.2020 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

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

Относно: Предварително съгласие на Община Исперих, за преминаване на трасето 

и сервитутите на „Директен разпределителен газопровод, за захранване на 

новоизграждаща се производствена мощност на „Каолин“ ЕАД за производство на 

продукти от индустриални минерали в гр. Дулово, Промишлена зона Юг“, през поземлени 

имоти общинска собственост или стопанисвани от общината 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  
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 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     

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ     

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 

№137 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ 

и чл.30, ал.3 ППЗОЗЗ 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава предварително съгласие за преминаване на трасето и сервитутите на 

„Директен разпределителен газопровод, за захранване на новоизграждаща се 

производствена мощност на „Каолин“ ЕАД, ЕИК 827182866 със седалище и адрес на 



 

11 

 

управление: гр. Сеново, ул. „Дъбрава“ №8 за производство на продукти от индустриални 

минерали в гр. Дулово, Промишлена зона Юг, през поземлени имоти общинска 

собственост или стопанисвани от Община Исперих съгласно приложение №1 – „регистър 

на засегнатите имоти общинска собственост от трасето на разпределителен газопровод със 

сервитут“ неразделна част към настоящата докладна записка. 

  

          IІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих, Областния  

Управител на област Разград и „Каолин“ ЕАД, ЕИК 827182866 със седалище и адрес на 

управление: гр. Сеново, ул. „Дъбрава“ №8 в седемдневен срок от приемането му.  

           

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

пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Продажба на  незастроен урегулиран поземлен имот № 61875.33.278, 

находящ  се в с. Райнино, 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 вх.№ОС-375/10.09.2020год. в общинската 

администрация за закупуване  на урегулиран поземлен имот № 61875.33.278 (шестдесет и 

една хиляди осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка двеста седемдесет и 

осем), отреден за ниско застрояване, по кадастрална карта на с. Райнино, предлагаме 

проект за решение на Общински съвет - Исперих за продажба на имота, който е с площ 

1119 (хиляда сто и деветнадесет) кв.м. За горепосочения имот е съставен Акт за частна 

общинска собственост № 6260 от 08.09.2016 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 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. 13 със следното съдържание: 

 т.13. Поземлен имот № 61875.33.278, отреден за ниско застрояване с площ 1119 

кв.м по кадастрална карта на с. Райнино- частна общинска собственост с АОС №6260 от 
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08.09.2016год. при прогнозна продажна цена в размер на 2500 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  № 61875.33.278 (шестдесет и една хиляди 

осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка двеста седемдесет и осем), с 

начин на трайно ползване  за ниско застрояване, с площ 1119 (хиляда сто и деветнадесет) 

кв.м. по кадастрална карта на с. Райнино, одобрен със Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на 

на ИД на АГКК, с местонахождение на имота с.Райнино, ул. «Пирин», община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: №61875.33.420, №61875.33.285, №61875.33.277, 

№61875.33.417, съгласно АЧОС № 6260 от 08.09.2016г., вписан в Агенцията по 

вписванията с вх.рег.№ 2951 на 09.09.2016 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 2852,00 (две хиляди осемстотин 

петдесет и два) лева, съгласно оценка, изготвена от независим лицензиран оценител, 

обективирана в доклад от 02.10.2020 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702001019/16.09.2020 год, издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

2 336,50 (две хиляди триста тридесет и шест цяло петдесет) 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. 

Благодаря г-н Кмет. 

Моля становището на председателите на постояните комиси. 

 Заповядайте г-н Фераим, като председател на водещата комисия. 
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Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

13.10.2020г. 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. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин –председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 13.10.2020г. 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 13.10.2020г. 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. 

 Въпроси, мнения, предложения имате ли? 

 Няма. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 16.10.2020 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

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

Относно: Продажба на  незастроен урегулиран поземлен имот № 61875.33.278, 

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

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ     

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 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№138 

 

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 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. 13 със следното съдържание: 

 т.13. Поземлен имот № 61875.33.278, отреден за ниско застрояване с площ 1119 

кв.м по кадастрална карта на с. Райнино- частна общинска собственост с АОС №6260 от 

08.09.2016год. при прогнозна продажна цена в размер на 2500 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  № 61875.33.278 (шестдесет и една хиляди 

осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка двеста седемдесет и осем), с 

начин на трайно ползване  за ниско застрояване, с площ 1119 (хиляда сто и деветнадесет) 

кв.м. по кадастрална карта на с. Райнино, одобрен със Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на 

на ИД на АГКК, с местонахождение на имота с.Райнино, ул. «Пирин», община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: №61875.33.420, №61875.33.285, №61875.33.277, 

№61875.33.417, съгласно АЧОС № 6260 от 08.09.2016г., вписан в Агенцията по 

вписванията с вх.рег.№ 2951 на 09.09.2016 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 2852,00 (две хиляди осемстотин 

петдесет и два) лева, съгласно оценка, изготвена от независим лицензиран оценител, 

обективирана в доклад от 02.10.2020 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702001019/16.09.2020 год, издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

2 336,50 (две хиляди триста тридесет и шест цяло петдесет) 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 
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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 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Продажба на  незастроен урегулиран поземлен имот № 61875.33.285, 

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

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Шукри. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с постъпило заявление вх.№ОС-375/10.09.2020год. в общинската 

администрация за закупуване  на урегулиран поземлен имот № 61875.33.285 (шестдесет и 

една хиляди осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка двеста осемдесет и 

пет), отреден за жилищни нужди, по кадастрална карта на с. Райнино, предлагаме проект 

за решение на Общински съвет - Исперих за продажба на имота, който е с площ 1489 

(хиляда четиристотин осемдесет и девет) кв.м. За горепосочения имот е съставен Акт за 

частна общинска собственост № 6259 от 08.09.2016 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 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. 14 със следното съдържание: 

 т.14. Поземлен имот № 61875.33.285, отреден за жилищни нужди с площ 1489 кв.м 

по кадастрална карта на с. Райнино- частна общинска собственост с АОС №6259 от 

08.09.2016год. при прогнозна продажна цена в размер на 3500 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 
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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  № 61875.33.285 (шестдесет и една хиляди 

осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка двеста осемдесет и пет), с начин 

на трайно ползване  за жилищни нужди, с площ 1489 (хиляда четиристотин осемдесет и 

девет) кв.м. по кадастрална карта на с. Райнино, одобрен със Заповед РД-18-

31/03.06.2010год. на на ИД на АГКК, с местонахождение на имота с.Райнино, ул. 

«Пирин», община Исперих, област Разград при граници и съседи: №61875.33.420, 

№61875.33.590, №61875.33.283, №61875.33.282, №61875.33.277, №61875.33.278 съгласно 

АЧОС № 6259 от 08.09.2016г., вписан в Агенцията по вписванията с вх.рег.№ 2953 на 

09.09.2016 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 3754,00 (три хиляди седемстотин 

петдесет и четири) лева, съгласно оценка, изготвена от независим лицензиран оценител, 

обективирана в доклад от 02.10.2020 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702001018/16.09.2020 год, издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

3 109,00 (три хиляди сто 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. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

Моля становището на председателите на постояните комиси. 

 Заповядайте г-н Фераим, като председател на водещата комисия. 

 

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

гори» 

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

13.10.2020г. 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 „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. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин –председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 13.10.2020г. 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 13.10.2020г. 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. 

 Въпроси, мнения, предложения имате ли? 

 Няма. 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 16.10.2020 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

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

Относно: Продажба на  незастроен урегулиран поземлен имот № 61875.33.285, 

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

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ     

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 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№139 

 

 

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 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. 14 със следното съдържание: 

 т.14. Поземлен имот № 61875.33.285, отреден за жилищни нужди с площ 1489 кв.м 

по кадастрална карта на с. Райнино- частна общинска собственост с АОС №6259 от 

08.09.2016год. при прогнозна продажна цена в размер на 3500 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  № 61875.33.285 (шестдесет и една хиляди 

осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка двеста осемдесет и пет), с начин 

на трайно ползване  за жилищни нужди, с площ 1489 (хиляда четиристотин осемдесет и 

девет) кв.м. по кадастрална карта на с. Райнино, одобрен със Заповед РД-18-

31/03.06.2010год. на на ИД на АГКК, с местонахождение на имота с.Райнино, ул. 

«Пирин», община Исперих, област Разград при граници и съседи: №61875.33.420, 

№61875.33.590, №61875.33.283, №61875.33.282, №61875.33.277, №61875.33.278 съгласно 

АЧОС № 6259 от 08.09.2016г., вписан в Агенцията по вписванията с вх.рег.№ 2953 на 

09.09.2016 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 3754,00 (три хиляди седемстотин 

петдесет и четири) лева, съгласно оценка, изготвена от независим лицензиран оценител, 

обективирана в доклад от 02.10.2020 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702001018/16.09.2020 год, издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

3 109,00 (три хиляди сто и девет) лева. 
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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 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Кандидатстване на Община Исперих по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ 

по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

От 01.05.2020 г. Община Исперих започна предоставянето на услугата «топъл 

обяд» до 140 потребители чрез средства, предоставени по Целева програма «Топъл обяд у 

дома в условията на извънредна ситуация 2020 г.», финансирана от националния бюджет. 

В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд 

се оказа в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност, най-

бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, от една страна и от друга, да могат 

да я получат и в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това. 

Операцията «Осигуряване на топъл обяд» допринася за постигане на общата цел на 

оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез 

осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и 

последиците от нея. 

Конкретните цели на операцията са: 

 Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими 

граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на 

криза, произтичаща от разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят 

сами прехраната си. 

 Да допълни и разшири националните мерки за финансиране на обществени 

трапезарии.  

В съответствие с целите на операцията, целевите групи са: 

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради 

възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно 

протичане на инфекцията. 
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2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на 

бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа. 

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от 

допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в 

невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. 

Допустими бенефициенти по процедурата са всички общини и райони на общини в 

Република България. 

Разходите за едно лице на ден са в размер на 2.50 лв. с включен ДДС и са 

предназначени за осигуряване на супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично 

десерт. Допустими са и административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на 

храните в размер на 5 на сто от разходите за храна. 

Периодът, през който ще може да се предоставя топъл обяд е от 01.11.2020 г. до 

28.02.2021 г.  

 

 

Уважаеми общински съветници, 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме 

следните 

 

РЕШЕНИЯ 

 

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG05FMOP001-5.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане. 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-

5.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане. 

2. Потвърждава, че услугата «топъл обяд» ще се предоставя като местна дейност, 

съгласно Закона за публичните финанси. 

Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител 

на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

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

пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, председателите на ПК за становище. 

 Заповядайтед-р Ахмедова, като председател на водеща комисия. 

 

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

дейности» 

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

16.10.2020г. от 16.30ч. 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 „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-жоДимитрова. 

 

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

духовни дейности» 

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

16.10.2020г. от 16.30ч. 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. 

 Въпроси, мнения, предложения имате ли? 

 Няма. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 16.10.2020 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

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

Относно: Кандидатстване на Община Исперих по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001 „ТОПЪЛ 

ОБЯД“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане 

 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  
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 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     

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ     

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 

№140 

 

 

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG05FMOP001-5.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане. 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-

5.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане. 



 

25 

 

2. Потвърждава, че услугата «топъл обяд» ще се предоставя като местна дейност, 

съгласно Закона за публичните финанси. 

Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител 

на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

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

пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 

 

 

 ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Разни. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

 Предварителна заявка бе дадена от д-р Заргар. Моля, заповядайте. 

 

 Д-р Абдулах Заргар – Управител на „ МБАЛ – Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Искам да ви запозная с обстановката в общинската болница Исперих.Ситуацията с 

COVID – 19 e известна на всички ви. В началото много хора се притекоха на помощ с 

дарения, кой каквото може. Сега на втория етап нашата болница не разполага с 

инфекционист, но въпреки това от направените тестове и факта, че областната болница в 

Разград ковид отделението е препълнена ние трябва да обособим място в общинската 

болница за пациенти с положителни тестове и да ги лекуваме при нас. От 01.08.2020г. 

новия минсътр на здравеопазване разпореди, който има условия ще сключи договор със 

здравната каса, а който няма няма да сключва договор. Ние нямаме условия за това и 

нямаме сключен договор, както и нямаме инфекциозно отделение. Сега от миналата 

седмица нанасам почти половината от изпратените тестове излизат положителни и 

въпреки, че нямаме договор със здравната каса ние сме длъжни да лекуваме тези болни 

защото инфекциозно отделение в Разград е пълно. Тъй като ние нямаме сключен договор 

ние няма да получим и средства за лечението на тези болни. Ние медицинския персонал 

на МБАЛ – Исперих се събрахме и решихме част от отделението по хирургия да я 

обособим като COVID отделение. Съобщили сме на здравната каса, че това е направено. 

Колегите лекари са мотивирани и в готовност да помагат на населението от района. 

 Финансовото ни състояние не е добро, към 01.09 към 580 х.лв. ние не можахме да 

изработим, но въпреки това ние нямаме задължения. Исках в общ план да ви запозная с 

обстановката в общинска болница Исперих. 

 

 В тежко положение е болницата относно персонала от лекари и медицински сестри, 

но въпреки това колегите са готови при нужда да лекуват населението. 

 Искам да се обърна към ръководството на общината и към вас като общински 

съветници, че съм депозирал оставката си няколко пъти назад във времето. Моето 

пребиваване в България е всички знаете временно. Желанието ми бе да придобия 

гражданство, тъй като така аз нямам никакви права за вбъдеще нито да се пенсионирам 

нито да ползвам облагите. Несъм дошъл да ви давам олтиматум, но и аз искам да 

продължа да работя в тази болница, но всички сте запознати с моя проблем. Аз също 

милея за болницата и тя се превърна в една машина, която работи за благото на хората. 

 Ако имате въпроси към мен готов съм да отговоря. 
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 Благодаря д-р Заргар за това, че обстойно информирахте Общински съвет Исперих 

за ситуацията в МБАЛ – Исперих. 

 Давам думата на Кмета на общината. 

 

 Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 След встъпването ми като Кмет на общината, д-р Заргар ме информира за неговите 

проблеми, а именно проблема с гражданството му, както и с това че е готов винаги да 

работи в интерес на болницата в Исперих.  Това с граждзанството е голям проблем и за по 

нататък, както знаете той не може да се осигурява за пенсия. Ние сме предприели някои 

мерки като сме писали писма до министерствата. Ние сме благодарни за разбирането, 

което проявява да изчака с решението си. Като Кмет на община Исперих съм подготвил   и 

изпратил писмо до Министъра на здравеопазването и Министъра на правосъдието, 

получихме отговор че писмото е препратено до комисия и преди десетина дни получихме 

писмо в което не дават конкретен отговор защо не му се дава гражданство. В писмата 

подробно се описали от коя година е в общината , с какво е допринесъл за успеха и 

доброто ниво на болницата, че ние имаме нужда от такъв лекар. Молбата ми е и нашето 

желание е да останете при нас, занем също че Вие сте добър мениджър щом болницата ни 

не е на загуба както съседните нам болници. Аз моля д-р Заргар за още малко търпение и 

помощ. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Кмет. 

 Други желаещи има ли? 

 Няма. 

 Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание. 

 

          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 Бекир 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

Протоколист: 

  / Сейде Султанова/ 


