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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 26 

 
от проведеното  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

27.05.2021 година 
 

Днес 27.05.2021 г. от 16.00 часа се проведе  редовно заседание на Общински съвет 

Исперих в заседателната зала на Община 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 19 общински 

съветници. Уведомление на основание чл. 30, ал. 4, т. 5 са подали общинските съветници 

– Сали Назиф, Мустафа Рашид, Зейти Фераим, Сибел Джелил и Турхан Ибрям. 

Общинските съветници – Ерол Юмер, Ениз Али, Христо Аргилов, Екатерина Димитрова, 

Емин Шабан ще закъснеят. 

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

Общински съвет Исперих. 

 Имате ли предложения по така предложения проекто дневен ред на днешното 

редовно заседание. 

 Няма. 

Преминаваме 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 19 19 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: Определяне на имоти– общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане през  2021 год. 

 

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

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение на III етаж от 

недвижим имот-частна общинска собственост, находящи се в гр. Исперих, ул. «Родопи» 

№1, община Исперих 

 

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

Относно: Отдаване под наем на помещение от недвижим имот - частна общинска 

собственост, находящ се в с.Йонково, община Исперих.  

 

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

Относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от 

улична регулация, предаваеми към УПИ  II- 272 в квартал 35 по плана на с.Тодорово, 

община Исперих, област Разград. 
 

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

Относно:Продажба на поземлен имот № 65650.35.502 с построената в имота 

двуетажна сграда № 65650.35.502.1 по кадастралната карта на с.Свещари, община 

Исперих 

 

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

Относно: Продажба на  незастроени   поземлени имоти , находящи  се в с. 

Тодорово и с.Средоселци, община Исперих, област Разград   

 

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

Относно: Продажба на застроен поземлен имот №10015.111.140 по кадастралната 

карта на с.Вазово на собственика на законно построените сгради в имота 

 

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

Относно: Отдаване под наем  на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, 

находящи се в с.Драгомъж, с.Лъвино и с.Старо селище, община Исперих, област Разград 

 

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

Относно: Повторно разглеждане на  Решение № 199 на Общински съвет Исперих, 

прието   с Протокол № 25 от 28.04.2021г. във връзка с  продажба на  незастроен поземлен 

имот 03472.40.253, находящ  се в с. Белинци, община Исперих, област Разград   
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10. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Повторно разглеждане на  Решение № 200 на Общински съвет Исперих, 

прието   с Протокол № 25 от 28.04.2021г. във връзка с  продажба на  застроен поземлен 

имот XV-20 в квартал 17 по регулационния план на с.Йонково на собственика на законно 

построените сгради в имота  

 

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

Относно: Провеждане на процедури за ползване  на стояща дървесина на корен от 

гори – собственост на община Исперих през 2021 год.   

 

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

Относно: Удължаване срока на договор за наем на помещения от автоспирка в 

с.Свещари с наемател „НИК ТРЕЙД 1“ ЕООД 

 

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

Относно: Необходимостта от финансова и материална подкрепа на Денис Режди 

Осман – потребител на услугата „Преходно жилище” към КСУДС „Лудогорие” гр. 

Исперих. 

 

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

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

2021 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021 г. 

 

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

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

Кмета на община Исперих в периода от 01.10.2020 г. до 31.03.2021 г. 

 

16. Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване от Исторически музей - Исперих 

на помещения в сградата Културен дом – публична общинска собственост, отредени за 

музей и художествена галерия след изпълнен проект от Община Исперих „Ремонт и 

оборудване на център за предоставяне на  културни услуги на читалище Съзнание 1891“ 

гр. Исперих“. 

 

 

17. Докладна записка отБейти Бекир –Председател на Общински съвет 

Исперих. 

Относно: Утвърждаване на Решение на комисия за провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на „Общинска аптека - Исперих” ЕООД, гр. Исперих  

 

18. Докладна записка от Бейти Бекир –Председател а Общински съвет 

Исперих. 

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

Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2020 г. до  31.03.2021 г. 

 

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

 

20. Разни.   
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

За Протокола да бъде отбелязано, че общинските съветници Ениз Али, Емин 

Шабан и Ерол Юмер заеха местата си и присъстващите общински съветници в зала 

в момента са 22 общински съветника. 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВЕН РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

задължително застраховане през  2021 год. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

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

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

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

които също могат да бъдат застраховани. 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следните 

     Р Е Ш Е Н И Я :   
 

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

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

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

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

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

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

лица и други природни бедствия.   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

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

приложения  1 и 2. 

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

настоящото решение.         

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

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

 

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

пред Административен съд -  Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 
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           Приложение 1  

Застроени имоти - публична общинска собственост 

 

№    АПОС Описание на имота Населено място Адрес 

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

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

построената едноетажна сграда с площ 492 

кв.м.    

с. Белинци ул.”Ропотамо” №2 

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

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО  ведно с 

построените в него 4 броя едноетажни  сгради 

с обща площ 148 кв.м.    

с. Белинци ул.”Васил Левски” № 8 

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

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА ведно с  

построената в имота двуетажна сграда с обща 

застроена площ 296 кв.м.   

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 12 

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

за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построените в имота 3 сгради с 

обща площ 333 кв.м. 

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 14 

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

кв.м., отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построената в имота двуетажна сграда 

с площ 400 кв.м.  

с. Вазово ул.”Лом” № 3 

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

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно  с 

построената в имота едноетажна  сграда с 

площ 134 кв.м.    

с. Вазово ул. ,,Здравец’’ №4 

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

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

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 294 кв.м.    

с. Голям Поровец ул. ”Петър Берон” 
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8. 4685/07.09.2010г. Поземлен имот №15953.65.275 с площ 1 029 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 186 кв.м.  

с. Голям Поровец ул. ,,Панайот Банков’’ 

9. 5624/20.11.2013г. Застроен имот № 24150.501.31 с площ 3 945 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ 

ведно с построената в него  двуетажна сграда 

01 със застроена площ 214 кв.м.    

с. Духовец ул.”Н.Й. Вапцаров”  № 44 

10. 6360/06.03.2017г. УПИ Х-202, кв.20  за обществено застрояване 

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

едноетажна сграда с начин на трайно ползване 

за ДЕТСКА ГРАДИНА с площ 372 кв.м.  

с. Делчево ул.”Вихрен”№1 

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

отреден за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ, 

ЗДРАВНА СЛУЖБА И ПОЩА и Първи етаж 

от  комбинирана сграда със застроена площ 

415 кв.м. 

с. Делчево ул.”Лудогорие”№7 

12. 1107/01.04.2003г. УПИ III квартал 22 с площ 3 754,24 кв.м., 

отреден за  ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 2 едноетажни сгради  с 

обща площ 308,75 кв.м   

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 53 

13. 1105/01.04.2003г. УПИ I квартал 77 с площ 3 122,44 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

577,95 кв.м. 

с. Малко Йонково ул.”Мусала’’ № 36 

14. 1937/25.03.2008г. УПИ V-154  квартал 13 с площ 416,52 кв.м. 

отреден за КМЕТСТВО, ведно с построената в 

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

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 59 

15. 5589/03.10.2013г. УПИ XV-765 в квартал 73 с площ 2 883 кв.м., 

отреден за ЧИТАЛИЩЕ И КМЕТСТВО, ведно 

с построената в имота едноетажна  сграда  с 

площ 317,97 кв.м.   

с. Малко Йонково  ул. „Мусала” 25 

16. 5995/29.01.2016г. УПИ II-109 квартал 6 с площ 2 343 кв.м., с. Къпиновци ул.”Лудогорие” № 52 
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отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

192 кв.м.   

17. 6252/15.08.2016г. УПИ I-75 квартал 4 с площ 508 кв.м., отреден 

за  КМЕТСТВО,ЗДРАВЕН ДОМ И 

ЧИТАЛИЩЕ,  ведно с построените в него 2 

едноетажни сгради с обща площ 261 кв.м. 

с. Къпиновци ул. ”Лудогорие” № 25 

18. 5187/12.11.2012г. Втори етаж от сграда – КМЕТСТВО със 

застроена площ 309,01 кв.м. сутерен със 

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

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

имот № 37010.90.360 

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

19.  4725/17.03.2016г. Поземлен имот  № 37010.90.90 с площ 4 033 

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

построените в него 4 едноетажни сгради с 

обща площ 460 кв.м. 

с. Китанчево ул. ”Хан Аспарух” 25 

20. 421/24.06.2002г. Поземлен имот VII квартал 28 с площ 5 250 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построената в него едноетажна 

сграда с площ 137 кв.м. 

с. Конево ул. ,, 6-ти септември ‘’№3 

 21. 5264/18.02.2013г. УПИ VIII-267 в квартал 25 с площ 1 474 кв.м., 

отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

300 кв.м.  

с. Лъвино ул. ”Освобождение” 

22. 6767/30.10.2018г. УПИ 1.312 с площ 1 595 кв.м отреден за  

КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с  площ 

144 кв.м.   

с. Лъвино ул. ,, 6-ти септември ‘’№8 

23. 6766/30.10.2018г. УПИ II-233 в квартал 18 с площ 864 кв.м, 

отреден за КМЕТСТВО, ведно с построената в 

него двуетажна сграда с площ 315 кв.м. 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен   ” №3 

 24. 5281/18.02.2013г. Полумасивна едноетажна сграда с начин на 

трайно ползване ДЕТСКА ГРАДИНА със 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен” №43А 
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застроена площ 228 кв.м. 

 25. 4600/06.08.2010г. Поземлен имот № 46913.120.333 с площ 813 

кв.м., ведно с двуетажна сграда с № 

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

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

трайно ползване КМЕТСТВО  

с. Малък Поровец ул. ,,Шипка’’№1 

26. 6310/21.11.2016г. Масивна едноетажна сграда с площ 643 кв.м. 

отредена за ДЕТСКА ГРАДИНА 

с. Подайва ул. ,,Дунав  ‘’ №5 

27. 5238/08.02.2013г. УПИ I в квартал 79 с площ 6 240кв.м, отреден 

за КМЕТСТВО, ведно с построените в него 5 

едноетажни сгради с обща площ 1107,94 кв.м 

с. Подайва ул. „9-ти септември“  

№ 42 

 28. 5434/24.04.2013г. УПИ I квартал 6 с площ 1 830 кв.м., отреден за 

КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН ДОМ 

ведно с построената в него сграда с  площ 284 

кв.м. 

с. Печеница ул. ”Добруджа” № 3 

 29. 5284/18.02.2013г. УПИ I-32 в квартал 5 с площ 3 145 кв.м., 

отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в имота 2 едноетажни сгради с 

обща площ 223 кв.м. 

с. Печеница  ул. ”Добруджа”№9 

 30. 5334/27.02.2013г. Поземлен имот № 61875.33.329 с площ 8 483 

кв.м, отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построените в него 2 едноетажни 

сгради с обща площ 589 кв.м    

с. Райнино ул. ”Александър 

Стамболийски”№17 

 31. 778/18.10.2002г. Поземлен имот № 61875.33.144 с площ 3 865 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ,ведно с построената в него едноетажна 

сграда с площ 140 кв.м.  

с. Райнино ул. ,,Марица“ № 2 

32. 5629/22.11.2013г. УПИ I-93 в квартал 13 с площ 1 598 кв.м., 

отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, 

ведно с построената в него едноетажна сграда 

с площ 123 кв.м. 

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

33. 5688/06.02.2014г. УПИ I-159 в квартал 18 с площ 5 063 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

с. Старо селище ул. ,.Захари Стоянов’’ № 8 
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построената в него едноетажна сграда с площ 

604 кв.м. 

 34. 5169/25.07.2012г. Поземлен имот № 65650.35.163, с площ 2 210 

кв.м., отреден ЗА АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА , ведно с построените в него 5 

едноетажни сгради с обща площ 557 кв.м.   

с. Свещари ул. ”Демокрация”№37 

 35. 2113/09.02.2009г. Поземлен имот № 65650.35.485 с площ 12 932 

кв.м., отреден за ОБРАЗОВАНИЕ, ведно с 

построените в него 2 сгради с обща площ 

1 295 кв.м. 

с. Свещари ул. ”Демокрация” 20а 

36. 5683/03.01.2014г. 78,38 ℅ идеални части от комбинирана 

обществена сграда с начин на трайно 

предназначение  Културен център, поща и 

магазин с обща застроена площ  360 кв.м.  

с. Средоселци ул. ”Светлина” 15 

37. 6525/31.10.2017г. УПИ Пл. № 368 в квартал 14 с площ 3 560 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

127,16 кв.м. 

с. Тодорово ул. ”Васил Левски”№19 

 38. 5259/18.02.2013г. УПИ II-335 в квартал 44 с площ 3 306 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него двуетажна сграда с площ  

246 кв.м.   

с. Тодорово ул. „Васил Левски” №34 

 39. 995/24.02.2003г. Поземлен имот I-46 в квартал 7 с площ 5 951 

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

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 144 кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Иван Вазов”№33 

40. 5806/09.10.2014г. УПИ VIII-103 в квартал 10 с площ 660,06 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ, 

ведно с построената в него едноетажна сграда 

с площ  315 кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Етър” 2 

 41. 6025/18.02.2016г. Ученически лагер състоящ се от :12 броя 

сгради с обща застроена площ 1372 кв.м 

отредени за КУРОРТНА ТУРИСТИЧЕСКА 

С.Малък Поровец Местност „Параджик” 
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БАЗА    

42. 5262/18.02.2013г. УПИ ІV-1271 в квартал  138 с площ 32 633 

кв.м отреден за СТАДИОН , ведно с 

построените в него 4 сгради с обща площ 268 

кв.м      

гр. Исперих ул. ”Дочо Михайлов” № 3 

43. 6226/16.06.2017г. УПИ І-698 в квартал 122 с площ 7 521 кв.м 

отреден за СПОРТЕН КОМПЛЕКС, ведно с 

построената  двуетажна сграда с  площ 99кв.м, 

едноетажна сграда с площ 332 кв.м , мазе с 

площ 330 кв.м  и едноетажна сграда с площ 33 

кв.м 

Гр.Исперих ул. „Васил Левски” 

44. 6626/2003.2018г. Поземлен имот № 167101 за водостопански 

съоръжения с площ 0,279дка, ведно с 

построената сграда №01 отреден за помпена 

станция с площ 37 кв.м 

Гр.Исперих Местност „Юсек Юстю“ 

45. 5832/17.02.2015г. УПИ XIV-6 в квартал 11 за обществено 

застрояване с площ 1894 кв.м, ведно с 

построената в имота едноетажна сграда за 

КМЕТСТВО с площ 0,206 кв.м 

С.Средоселци Ул. „Светлина „ №24 

46. 6644/26.03.2018г. Поземлен имот № 000051 с площ 23 571кв.м 

отреден за ПСОВ, ведно с построените в него 

5 сгради с обща площ 753 кв.м  

Гр.Исперих  Местност „Мезар Къшла“ 
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        Приложение 2  

Застроени имоти - частна общинска собственост 

№    АЧОС Описание на имота Населено място Адрес 

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

с построената в имота двуетажна сграда с  

начин на трайно предназначение ЗА 

ОБЩИНА, АДМИНИСТРАЦИЯ И 

МАГАЗИНИ с площ 584 кв.м     

гр.Исперих ул.”Васил Левски ” №70 

 

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

ведно с построена в него  масивна пететажна 

сграда За социални услуги със застроена площ 

516 кв.м 

гр.Исперих ул.”Арда” №13 

 

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

за СТОМАТОЛОГИЧНА ПОЛИКЛИНИКА, 

ведно с построената в него триетажна сграда с 

площ 196 кв.м 

Гр. Исперих Ул. „Вежен” 

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

отреден за БКС и КОО, ведно с втори и трети 

етаж от сграда с площ 314,82 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Родопи” №1 

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

отреден за СПОРТНА ЗАЛА ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

490 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Оборище“ 

6. АДС № 

9/19.04.1999г. 

Част от недвижим имот –частна държавна 

собственост – административна сграда, кв.135, 

пл.№1012 представляващ Първи етаж – стаи 

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

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

целия без помещения №1 и № 2 

Гр.Исперих Ул. „Дунав“ №2 

7. 6242/12.07.2016г. Двуетажна нежилищна сграда със застроена 

площ 345,30кв.м с начин на трайно ползване 

„Център за отдих, свободно време и социални 

услуги за възрастни хора и хора с увреждания“ 

Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ № 1 
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 Бейти Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих. 
Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Председателя на ПК по „ Общинска собственост, земеделие и гори“ отсъства, ще докладва 

член на комисията. 

Заповядайте  г-н Джелил. 

 

Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

20.05.2021г. от 13.00ч. 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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 15.00ч. 

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. 

 Въпроси, мнения, предложения по докладната записка и проекта за решение имате 

ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 27.05.2021 г. от 16.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

задължително застраховане през  2021 год. 

№          

              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     

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

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     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ     

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 22 22 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 214 

 

 

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

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

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

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

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

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

лица и други природни бедствия.   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

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

приложения  1 и 2. 

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

настоящото решение.         

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

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

 

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

пред Административен съд -  Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 
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           Приложение 1  

Застроени имоти - публична общинска собственост 

 

№    АПОС Описание на имота Населено място Адрес 

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

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

построената едноетажна сграда с площ 492 

кв.м.    

с. Белинци ул.”Ропотамо” №2 

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

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО  ведно с 

построените в него 4 броя едноетажни  сгради 

с обща площ 148 кв.м.    

с. Белинци ул.”Васил Левски” № 8 

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

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА ведно с  

построената в имота двуетажна сграда с обща 

застроена площ 296 кв.м.   

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 12 

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

за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построените в имота 3 сгради с 

обща площ 333 кв.м. 

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 14 

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

кв.м., отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построената в имота двуетажна сграда 

с площ 400 кв.м.  

с. Вазово ул.”Лом” № 3 

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

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно  с 

построената в имота едноетажна  сграда с 

площ 134 кв.м.    

с. Вазово ул. ,,Здравец’’ №4 

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

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

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 294 кв.м.    

с. Голям Поровец ул. ”Петър Берон” 

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



 

16 

 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 186 кв.м.  

9. 5624/20.11.2013г. Застроен имот № 24150.501.31 с площ 3 945 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ 

ведно с построената в него  двуетажна сграда 

01 със застроена площ 214 кв.м.    

с. Духовец ул.”Н.Й. Вапцаров”  № 44 

10. 6360/06.03.2017г. УПИ Х-202, кв.20  за обществено застрояване 

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

едноетажна сграда с начин на трайно ползване 

за ДЕТСКА ГРАДИНА с площ 372 кв.м.  

с. Делчево ул.”Вихрен”№1 

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

отреден за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ, 

ЗДРАВНА СЛУЖБА И ПОЩА и Първи етаж 

от  комбинирана сграда със застроена площ 

415 кв.м. 

с. Делчево ул.”Лудогорие”№7 

12. 1107/01.04.2003г. УПИ III квартал 22 с площ 3 754,24 кв.м., 

отреден за  ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 2 едноетажни сгради  с 

обща площ 308,75 кв.м   

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 53 

13. 1105/01.04.2003г. УПИ I квартал 77 с площ 3 122,44 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

577,95 кв.м. 

с. Малко Йонково ул.”Мусала’’ № 36 

14. 1937/25.03.2008г. УПИ V-154  квартал 13 с площ 416,52 кв.м. 

отреден за КМЕТСТВО, ведно с построената в 

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

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 59 

15. 5589/03.10.2013г. УПИ XV-765 в квартал 73 с площ 2 883 кв.м., 

отреден за ЧИТАЛИЩЕ И КМЕТСТВО, ведно 

с построената в имота едноетажна  сграда  с 

площ 317,97 кв.м.   

с. Малко Йонково  ул. „Мусала” 25 

16. 5995/29.01.2016г. УПИ II-109 квартал 6 с площ 2 343 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

с. Къпиновци ул.”Лудогорие” № 52 
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построената в него едноетажна сграда с площ 

192 кв.м.   

17. 6252/15.08.2016г. УПИ I-75 квартал 4 с площ 508 кв.м., отреден 

за  КМЕТСТВО,ЗДРАВЕН ДОМ И 

ЧИТАЛИЩЕ,  ведно с построените в него 2 

едноетажни сгради с обща площ 261 кв.м. 

с. Къпиновци ул. ”Лудогорие” № 25 

18. 5187/12.11.2012г. Втори етаж от сграда – КМЕТСТВО със 

застроена площ 309,01 кв.м. сутерен със 

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

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

имот № 37010.90.360 

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

19.  4725/17.03.2016г. Поземлен имот  № 37010.90.90 с площ 4 033 

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

построените в него 4 едноетажни сгради с 

обща площ 460 кв.м. 

с. Китанчево ул. ”Хан Аспарух” 25 

20. 421/24.06.2002г. Поземлен имот VII квартал 28 с площ 5 250 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построената в него едноетажна 

сграда с площ 137 кв.м. 

с. Конево ул. ,, 6-ти септември ‘’№3 

 21. 5264/18.02.2013г. УПИ VIII-267 в квартал 25 с площ 1 474 кв.м., 

отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

300 кв.м.  

с. Лъвино ул. ”Освобождение” 

22. 6767/30.10.2018г. УПИ 1.312 с площ 1 595 кв.м отреден за  

КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с  площ 

144 кв.м.   

с. Лъвино ул. ,, 6-ти септември ‘’№8 

23. 6766/30.10.2018г. УПИ II-233 в квартал 18 с площ 864 кв.м, 

отреден за КМЕТСТВО, ведно с построената в 

него двуетажна сграда с площ 315 кв.м. 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен   ” №3 

 24. 5281/18.02.2013г. Полумасивна едноетажна сграда с начин на 

трайно ползване ДЕТСКА ГРАДИНА със 

застроена площ 228 кв.м. 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен” №43А 
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 25. 4600/06.08.2010г. Поземлен имот № 46913.120.333 с площ 813 

кв.м., ведно с двуетажна сграда с № 

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

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

трайно ползване КМЕТСТВО  

с. Малък Поровец ул. ,,Шипка’’№1 

26. 6310/21.11.2016г. Масивна едноетажна сграда с площ 643 кв.м. 

отредена за ДЕТСКА ГРАДИНА 

с. Подайва ул. ,,Дунав  ‘’ №5 

27. 5238/08.02.2013г. УПИ I в квартал 79 с площ 6 240кв.м, отреден 

за КМЕТСТВО, ведно с построените в него 5 

едноетажни сгради с обща площ 1107,94 кв.м 

с. Подайва ул. „9-ти септември“  

№ 42 

 28. 5434/24.04.2013г. УПИ I квартал 6 с площ 1 830 кв.м., отреден за 

КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН ДОМ 

ведно с построената в него сграда с  площ 284 

кв.м. 

с. Печеница ул. ”Добруджа” № 3 

 29. 5284/18.02.2013г. УПИ I-32 в квартал 5 с площ 3 145 кв.м., 

отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в имота 2 едноетажни сгради с 

обща площ 223 кв.м. 

с. Печеница  ул. ”Добруджа”№9 

 30. 5334/27.02.2013г. Поземлен имот № 61875.33.329 с площ 8 483 

кв.м, отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построените в него 2 едноетажни 

сгради с обща площ 589 кв.м    

с. Райнино ул. ”Александър 

Стамболийски”№17 

 31. 778/18.10.2002г. Поземлен имот № 61875.33.144 с площ 3 865 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ,ведно с построената в него едноетажна 

сграда с площ 140 кв.м.  

с. Райнино ул. ,,Марица“ № 2 

32. 5629/22.11.2013г. УПИ I-93 в квартал 13 с площ 1 598 кв.м., 

отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, 

ведно с построената в него едноетажна сграда 

с площ 123 кв.м. 

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

33. 5688/06.02.2014г. УПИ I-159 в квартал 18 с площ 5 063 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

с. Старо селище ул. ,.Захари Стоянов’’ № 8 
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604 кв.м. 

 34. 5169/25.07.2012г. Поземлен имот № 65650.35.163, с площ 2 210 

кв.м., отреден ЗА АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА , ведно с построените в него 5 

едноетажни сгради с обща площ 557 кв.м.   

с. Свещари ул. ”Демокрация”№37 

 35. 2113/09.02.2009г. Поземлен имот № 65650.35.485 с площ 12 932 

кв.м., отреден за ОБРАЗОВАНИЕ, ведно с 

построените в него 2 сгради с обща площ 

1 295 кв.м. 

с. Свещари ул. ”Демокрация” 20а 

36. 5683/03.01.2014г. 78,38 ℅ идеални части от комбинирана 

обществена сграда с начин на трайно 

предназначение  Културен център, поща и 

магазин с обща застроена площ  360 кв.м.  

с. Средоселци ул. ”Светлина” 15 

37. 6525/31.10.2017г. УПИ Пл. № 368 в квартал 14 с площ 3 560 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

127,16 кв.м. 

с. Тодорово ул. ”Васил Левски”№19 

 38. 5259/18.02.2013г. УПИ II-335 в квартал 44 с площ 3 306 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него двуетажна сграда с площ  

246 кв.м.   

с. Тодорово ул. „Васил Левски” №34 

 39. 995/24.02.2003г. Поземлен имот I-46 в квартал 7 с площ 5 951 

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

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 144 кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Иван Вазов”№33 

40. 5806/09.10.2014г. УПИ VIII-103 в квартал 10 с площ 660,06 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ, 

ведно с построената в него едноетажна сграда 

с площ  315 кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Етър” 2 

 41. 6025/18.02.2016г. Ученически лагер състоящ се от :12 броя 

сгради с обща застроена площ 1372 кв.м 

отредени за КУРОРТНА ТУРИСТИЧЕСКА 

БАЗА    

С.Малък Поровец Местност „Параджик” 
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42. 5262/18.02.2013г. УПИ ІV-1271 в квартал  138 с площ 32 633 

кв.м отреден за СТАДИОН , ведно с 

построените в него 4 сгради с обща площ 268 

кв.м      

гр. Исперих ул. ”Дочо Михайлов” № 3 

43. 6226/16.06.2017г. УПИ І-698 в квартал 122 с площ 7 521 кв.м 

отреден за СПОРТЕН КОМПЛЕКС, ведно с 

построената  двуетажна сграда с  площ 99кв.м, 

едноетажна сграда с площ 332 кв.м , мазе с 

площ 330 кв.м  и едноетажна сграда с площ 33 

кв.м 

Гр.Исперих ул. „Васил Левски” 

44. 6626/2003.2018г. Поземлен имот № 167101 за водостопански 

съоръжения с площ 0,279дка, ведно с 

построената сграда №01 отреден за помпена 

станция с площ 37 кв.м 

Гр.Исперих Местност „Юсек Юстю“ 

45. 5832/17.02.2015г. УПИ XIV-6 в квартал 11 за обществено 

застрояване с площ 1894 кв.м, ведно с 

построената в имота едноетажна сграда за 

КМЕТСТВО с площ 0,206 кв.м 

С.Средоселци Ул. „Светлина „ №24 

46. 6644/26.03.2018г. Поземлен имот № 000051 с площ 23 571кв.м 

отреден за ПСОВ, ведно с построените в него 

5 сгради с обща площ 753 кв.м  

Гр.Исперих  Местност „Мезар Къшла“ 
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        Приложение 2  

Застроени имоти - частна общинска собственост 

№    АЧОС Описание на имота Населено място Адрес 

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

с построената в имота двуетажна сграда с  

начин на трайно предназначение ЗА 

ОБЩИНА, АДМИНИСТРАЦИЯ И 

МАГАЗИНИ с площ 584 кв.м     

гр.Исперих ул.”Васил Левски ” №70 

 

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

ведно с построена в него  масивна пететажна 

сграда За социални услуги със застроена площ 

516 кв.м 

гр.Исперих ул.”Арда” №13 

 

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

за СТОМАТОЛОГИЧНА ПОЛИКЛИНИКА, 

ведно с построената в него триетажна сграда с 

площ 196 кв.м 

Гр. Исперих Ул. „Вежен” 

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

отреден за БКС и КОО, ведно с втори и трети 

етаж от сграда с площ 314,82 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Родопи” №1 

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

отреден за СПОРТНА ЗАЛА ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

490 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Оборище“ 

6. АДС № 

9/19.04.1999г. 

Част от недвижим имот –частна държавна 

собственост – административна сграда, кв.135, 

пл.№1012 представляващ Първи етаж – стаи 

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

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

целия без помещения №1 и № 2 

Гр.Исперих Ул. „Дунав“ №2 

7. 6242/12.07.2016г. Двуетажна нежилищна сграда със застроена 

площ 345,30кв.м с начин на трайно ползване 

„Център за отдих, свободно време и социални 

услуги за възрастни хора и хора с увреждания“ 

Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ № 1 
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 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение на III етаж от 

недвижим имот-частна общинска собственост, находящи се в гр. Исперих, ул. «Родопи» 

№1, община Исперих 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважеми общински съветници, 

С писмо от 09.03.2021год. «Национална служба за съвети в земеделието» към 

Министерството на земеделието, храните и горите уведомява община Исперих за 

необходимост от предоставяне на помещение за офис на службата във връзка създаването 

на мобилен общински център за консултански услуги с цел улесняване достъпа на 

земеделските стопани и други заинтересоване лица от селските райони до качествени и 

полезни за тях съвети и консултации в областта на земеделието и развитието на селските 

райони. 

 

С уведомление с изх.№ К-1057/1/ от 26.04.2021год. община Исперих уведоми 

«Национална служба за съвети в земеделието» за възможност да им се предостави 

помещение от III етаж на  общинска сграда с адрес гр.Исперих, ул. „Родопи“ №1.   

 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следното 

                                                   

РЕШЕНИЕ: 

 

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

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

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Предоставя за безвъзмездно ползване на Министерство на земеделието, храните и 

горите – Национална служба за съвети в земеделието за срок от пет години на  помещение 

№1 с площ 28,00 (двадесет и осем) кв.м, находящ се на трети етаж от масивна триетажна 

сграда в УПИ X-523 (римско десет тире петстотин двадесет и три), квартал 185 (сто 

осемдесет и пет) по плана на град Исперих, ул. «Родопи» №1, град Исперих съгласно Акт 

за частна общинска собственост №1624/24.07.2006г. 

 

Помещението ще се ползва за офис на Национална служба за съвети в земеделието 

към Министерството на земеделието, храните и горите. 

 

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

ползване с Министерство на земеделието, храните и горите – Национална служба за 

съвети в земеделието .       
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IIІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и  

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

           

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

пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Бейти Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 
Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте  г-н Джелил. 

 

Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

20.05.2021г. от 13.00ч. 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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 

14.00ч. 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? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 27.05.2021 г. от 16.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение на III етаж от 

недвижим имот-частна общинска собственост, находящи се в гр. Исперих, ул. «Родопи» 

№1, община Исперих 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

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     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ     

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 22 22 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 215 

 

 

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

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

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Предоставя за безвъзмездно ползване на Министерство на земеделието, храните и 

горите – Национална служба за съвети в земеделието за срок от пет години на  помещение 

№1 с площ 28,00 (двадесет и осем) кв.м, находящ се на трети етаж от масивна триетажна 

сграда в УПИ X-523 (римско десет тире петстотин двадесет и три), квартал 185 (сто 

осемдесет и пет) по плана на град Исперих, ул. «Родопи» №1, град Исперих съгласно Акт 

за частна общинска собственост №1624/24.07.2006г. 

 

Помещението ще се ползва за офис на Национална служба за съвети в земеделието 

към Министерството на земеделието, храните и горите. 

 

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

ползване с Министерство на земеделието, храните и горите – Национална служба за 

съвети в земеделието .       

 

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

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

           

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

пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем на помещение от недвижим имот - частна общинска 

собственост, находящ се в с.Йонково, община Исперих.  

 

 Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Шукри. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих е собственик на първи етаж със самостоятелен вход от масивна 

комбинирана двуетажна сграда № 01 със застроена площ 196,52кв.м и 136,36 идеални 

части от приземен етаж на сградата, построена в парцел I-166, квартал 12 по плана на 
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с.Йонково, община Исперих, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6794 от 

07.03.2019год.   

Две от помещенията на Първия етаж са отдадени под наем с договори за наем от 

2018год., като със Заповед № 235/22.03.2021год. договора за наем на помещение №1 от 

Първия етаж е прекратен по взаимно съгласие.  

 С цел по нататъшното стопанисване на търговския обект е необходимо да се 

проведе нова процедура за отдаване под наем. 

  Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме следното 

                                                   РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2  и ал.8 от ЗОС, и чл.24, 

ал.1 от Наредба №27 на ОбС Исперих да  се отдаде под наем чрез  провеждане на 

публичен търг с явно наддаване на помещение №1 от  Първи етаж на масивна двуетажна 

сграда в с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“, община Исперих  за срок от 5 (пет) години с цел:  

- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти; 

- стопанисване на общински имот 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на Помещение № 1 на първи етаж от масивна двуетажна сграда със самостоятелен вход в 

дясната част на сградата, находящ се в с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ с предназначение 

„Магазин за хранителни стоки“  при следните условия: 

 

1. Площ на Помещение №1 – 42,00 (четиридесет и две)  кв.м. 

2.Срок  на договора за наем - 5  (пет) години.  

3.Предназначение на обекта – магазин за хранителни стоки.  

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 84,00 (осемдесет 

и четири) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за 

отдаване под наем за 1 кв. м. реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1 

към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 8,00 (осем) лева.  

 

ІІ.На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от наема на 

помещението да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в с.Йонково, 

община Исперих. 

  

ІІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе 

публичния търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

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

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

           

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

пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
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Бейти Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих. 
Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте  г-н Джелил. 

 

Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

20.05.2021г. от 13.00ч. 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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 15.00ч. 

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. 

Становището на Кмета на кметство с. Йонково е положително. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 За Протокола да бъде отбелязано, че общинския съветник Христо Аргилов зае 

местото си и в залата в момента присъстват 23 общински съветника. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 27.05.2021 г. от 16.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем на помещение от недвижим имот - частна общинска 

собственост, находящ се в с.Йонково, община Исперих.  

 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

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     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

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 23 23 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 216 

 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2  и ал.8 от ЗОС, и чл.24, 

ал.1 от Наредба №27 на ОбС Исперих да  се отдаде под наем чрез  провеждане на 

публичен търг с явно наддаване на помещение №1 от  Първи етаж на масивна двуетажна 

сграда в с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“, община Исперих  за срок от 5 (пет) години с цел:  

- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти; 

- стопанисване на общински имот 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на Помещение № 1 на първи етаж от масивна двуетажна сграда със самостоятелен вход в 

дясната част на сградата, находящ се в с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ с предназначение 

„Магазин за хранителни стоки“  при следните условия: 

 

1. Площ на Помещение №1 – 42,00 (четиридесет и две)  кв.м. 

2.Срок  на договора за наем - 5  (пет) години.  

3.Предназначение на обекта – магазин за хранителни стоки.  

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 84,00 (осемдесет 

и четири) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за 

отдаване под наем за 1 кв. м. реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1 

към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 8,00 (осем) лева.  

 

ІІ.На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от наема на 

помещението да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в с.Йонково, 

община Исперих. 

  

ІІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе 

публичния търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

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

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

           

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

пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
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 ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от 

улична регулация, предаваеми към УПИ  II- 272 в квартал 35 по плана на с.Тодорово, 

община Исперих, област Разград. 
 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В администрацията на Община Исперих е постъпило заявление от Мюмюн Хюсеин Ибрям 

от с.Тодорово, ул.“Арда“ № 8, община Исперих за закупуване на придаваеми идеални 

части към УПИ II-272 в квартал 35 по регулационния план на с.Тодорово.  

С нотариален акт № 36, том VII, рег.№6597, дело № 870 от 2016год.  лицето 

Мюмюн Хюсеин Ибрям  е собственик на УПИ II-272 в квартал 35 по регулационния план 

на с.Тодорово. Съгласно регулационния план на селото към имота има придаваеми 

идеални части от улична регулация от 74 кв.м, за които е съставен Акт за частна общинска 

собственост  № 6940/26.04.2021год.  Общата площ на имота е 1 167 кв.м. 

 Изготвена е оценка на пазарната стойност на общинските идеални части от 

независим лицензиран оценител, която възлиза на 289,00 лв. 

Разпореждането с  идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ 

II-272 в квартал 35 по регулационния план на с.Тодорово не е включено в Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021год.  

 Прекратяването на съсобственост се извършва след Решение на Общински съвет,   

за което 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 2021 година, като включва в раздел III. „Ликвидиране на 

съсобственост“с  т. 3 със следното съдържание: 

 

 

 т.3. Продажба на 74 кв.м идеални части, представляващи придаваеми части от 

улична регулация към УПИ II-272 в квартал 35 по регулационния план на с.Тодорово при 

прогнозна продажна цена в размер на 289,00 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за 

закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в с.Тодорово, община 

Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел -  прекратяване на 

съсобственост, създаване на условия за по-добро стопанисване на имота  и на основание 
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чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2  от Закона за общинската собственост; 

чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет   Исперих  
     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Исперих и Мюмюн 

Хюсеин Ибрям, с адрес с.Тодорово, ул. „Арда” № 8, община Исперих, област Разград чрез 

продажба на идеалните части на община Исперих, както следва: 

1. 74/1167  (седемдесет и четири наклонена черта хиляда сто шестдесет и седем) 

кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел  II- 272 (римско две  

тире двеста седемдесет и две)  в квартал 35 (тридесет и пет) с обща площ на имота 1167 

(хиляда сто шестдесет и седем) кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. „Александър 

Стамболийски“, община Исперих по регулационния план  на селото, одобрен  със Заповед 

№63/07.04.1987год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ  XV, УПИ 

III, УПИ I от кв.35 и ул.“Ал.Стамболийски“,по Акт за частна общинска собственост № 

6940 от 26.04.2021год. вписан в Агенцията по вписванията на 27.04.2021 г.   

 на съсобственика Мюмюн Хюсеин Ибрям, притежаващ  останалите идеални части от 

имота, съгласно Нотариален Акт № 36, том VII, рег. № 6597, дело № 870 от 2016год.   

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  14.05.2021 г. в размер на 289,00 (двеста осемдесет и 

девет) лева. 

3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 154.50 (сто петдесет 

и четири лева и петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000529/26.04.2021 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

   

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на идеалните части да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ 

ремонт на социалната и техническата инфраструктура  в с.Тодорово, община Исперих. 

  

    ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 

правилното   и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС  Исперих.  

 

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Бейти Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих. 
Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте  г-н Джелил. 

 

Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

20.05.2021г. от 13.00ч. 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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 15.00ч. 

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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 

14.00ч. 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 „ Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Становището на Кмета на кметство с. Тодорово е положително. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 27.05.2021 г. от 16.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от 

улична регулация, предаваеми към УПИ  II- 272 в квартал 35 по плана на с.Тодорово, 

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     

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

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     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

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 23 23 0 0 

 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 217 

 

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 2021 година, като включва в раздел III. „Ликвидиране на 

съсобственост“с  т. 3 със следното съдържание: 

 

 

 т.3. Продажба на 74 кв.м идеални части, представляващи придаваеми части от 

улична регулация към УПИ II-272 в квартал 35 по регулационния план на с.Тодорово при 

прогнозна продажна цена в размер на 289,00 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за 

закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в с.Тодорово, община 

Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел -  прекратяване на 

съсобственост, създаване на условия за по-добро стопанисване на имота  и на основание 

чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2  от Закона за общинската собственост; 

чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет   Исперих  
     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Исперих и Мюмюн 

Хюсеин Ибрям, с адрес с.Тодорово, ул. „Арда” № 8, община Исперих, област Разград чрез 

продажба на идеалните части на община Исперих, както следва: 

1. 74/1167  (седемдесет и четири наклонена черта хиляда сто шестдесет и седем) 

кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел  II- 272 (римско две  

тире двеста седемдесет и две)  в квартал 35 (тридесет и пет) с обща площ на имота 1167 

(хиляда сто шестдесет и седем) кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. „Александър 

Стамболийски“, община Исперих по регулационния план  на селото, одобрен  със Заповед 

№63/07.04.1987год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ  XV, УПИ 

III, УПИ I от кв.35 и ул.“Ал.Стамболийски“,по Акт за частна общинска собственост № 
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6940 от 26.04.2021год. вписан в Агенцията по вписванията на 27.04.2021 г.   

 на съсобственика Мюмюн Хюсеин Ибрям, притежаващ  останалите идеални части от 

имота, съгласно Нотариален Акт № 36, том VII, рег. № 6597, дело № 870 от 2016год.   

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  14.05.2021 г. в размер на 289,00 (двеста осемдесет и 

девет) лева. 

3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 154.50 (сто петдесет 

и четири лева и петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000529/26.04.2021 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

   

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на идеалните части да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ 

ремонт на социалната и техническата инфраструктура  в с.Тодорово, община Исперих. 

  

    ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 

правилното   и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС  Исперих.  

 

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:Продажба на поземлен имот № 65650.35.502 с построената в имота 

двуетажна сграда № 65650.35.502.1 по кадастралната карта на с.Свещари, община 

Исперих 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В централната част на с.Свещари, община Исперих е построена двуетажна сграда, 

която до 2015год. е ползвана като здравна служба, след което няма интерес от страна на 

лекари и стоматолози да наемат помещения от тази сграда. През 2020год. по предложение 

на кмета на селото се започна процедура за промяна на предназначението на сградата и 

поземления имот. От направената проверка се установи, че сградата е с разрушен покрив, 

дограмата на прозорците и вратите са изгнили, мазилката по стените е паднала. Това бяха 

и мотивите за искането до Министерството на здравеопазването за промяна на 

предназначението на имот № 65650.35.502 от здравен дом и поща в нискоетажно 

жилищно строителство, а на двуетажната сграда № 65650.35.502.1 от здравно заведение в 

жилищна сграда. С писмо с вх.№ К-635/2/17.06.2020г. в изпълнение на разпоредбите на 



 

36 

 

чл.134, ал.9 от Закона за устройство на територията, Министерството на здравеопазването 

не възрази да стартира процедура по изработването на ПУП-ПР за промяна на 

предназначението на имота и сградата. 

След последващите действия на общинската администрация се състави нов Акт за 

частна общинска собственост № 6904 от 27.10.2020год. за имот № 65650.35.502 с начин на 

трайно ползване ниско застрояване с площ 3 428 кв.м,, ведно с построената в имота 

двуетажна сграда № 65650.35.502.1 с начин на предназначение жилищна сграда – 

еднофамилна с площ 129 кв.м. 

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

общинска собственост за 2021 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 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 2021 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

недвижим имот - частна общинска собственост, както следва: 

1.Поземлен имот № 65650.35.502 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка тридесет и пет точка петстотин и две) с начин на трайно ползване    Ниско 

застрояване  с площ 3 438 (три хиляди четиристотин тридесет и осем) кв.м, ведно с 

построената в имота двуетажна сграда № 65650.35.502.1 с начин на предназначение 

Жилищна сграда-еднофамилна със застроена площ 129 (сто двадесет и девет) кв.м, с 

местонахождение на имота – с.Свещари, ул. „Демокрация” №27, община Исперих по 

кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед №РД-18-28/11.06.2007год. на ИД на 

АК и  изменен ПУП-ПР със Заповед № 575/19.08.2020г. на Кмета на Община Исперих, 

при граници и съседи на имота: имоти с №65650.35.275; №65650.35.276, 

№65650.35.278;№65650.35.472; №65650.35.279; №65650.35.501; №65650.35.271; 

№65650.35.270; №65650.35.269 и №65650.35.274, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6904 от 27.10.2020 год., вписан в Агенцията по вписванията на 28.10.2020 

год. 

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

 29 435.00 (двадесет и девет хиляди четиристотин тридесет и пет) лева, която цена е  

пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с доклад от 

14.05.2021 год. 

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

6702000516 от 22.04.2021 год. на отдел „МД“ при община Исперих е в размер на 

10 127,70( десет хиляди сто двадесет и седем лева и седемдесет стотинки) лева.  

 

 ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 
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социалната и техническата инфраструктура  в с.Свещари, община Исперих. 

 

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

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите 

решения.  

 

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Бейти Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих. 
Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте  г-н Джелил. 

 

Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

20.05.2021г. от 13.00ч. 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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 15.00ч. 

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. 

Становището на кмета на кметство с. Свещари е положително. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 
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 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 27.05.2021 г. от 16.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:Продажба на поземлен имот № 65650.35.502 с построената в имота 

двуетажна сграда № 65650.35.502.1 по кадастралната карта на с.Свещари, община 

Исперих 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

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     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

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 23 23 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                     № 218 

 

 

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

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

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

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

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2021 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

недвижим имот - частна общинска собственост, както следва: 

1.Поземлен имот № 65650.35.502 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка тридесет и пет точка петстотин и две) с начин на трайно ползване    Ниско 

застрояване  с площ 3 438 (три хиляди четиристотин тридесет и осем) кв.м, ведно с 

построената в имота двуетажна сграда № 65650.35.502.1 с начин на предназначение 

Жилищна сграда-еднофамилна със застроена площ 129 (сто двадесет и девет) кв.м, с 

местонахождение на имота – с.Свещари, ул. „Демокрация” №27, община Исперих по 

кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед №РД-18-28/11.06.2007год. на ИД на 

АК и  изменен ПУП-ПР със Заповед № 575/19.08.2020г. на Кмета на Община Исперих, 

при граници и съседи на имота: имоти с №65650.35.275; №65650.35.276, 

№65650.35.278;№65650.35.472; №65650.35.279; №65650.35.501; №65650.35.271; 

№65650.35.270; №65650.35.269 и №65650.35.274, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6904 от 27.10.2020 год., вписан в Агенцията по вписванията на 28.10.2020 

год. 

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

 29 435.00 (двадесет и девет хиляди четиристотин тридесет и пет) лева, която цена е  

пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с доклад от 

14.05.2021 год. 

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

6702000516 от 22.04.2021 год. на отдел „МД“ при община Исперих е в размер на 

10 127,70( десет хиляди сто двадесет и седем лева и седемдесет стотинки) лева.  

 

 ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура  в с.Свещари, община Исперих. 
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ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите 

решения.  

 

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на  незастроени   поземлени имоти , находящи  се в с. 

Тодорово и с.Средоселци, 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   в общинската администрация за закупуване  на 

незастроени поземлени имоти, находящи се в с.Тодорово и с.Средоселци, предлагам 

проект за решениe на Общински съвет Исперих за продажба на 2  броя имоти - 

 частна общинска собственост.   

     Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2021 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 2021 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:    

1.1. Незастроен поземлен имот  VIII-6 (римско осем тире шест) в квартал 1(едно), 

отреден  за жилищно застрояване с площ 1 011 (хиляда и единадесет) кв.м по 

регулационния план на с.Тодорово, одобрен със Заповед № 63/07.04.1987г. на Кмета на 
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община Исперих, с местонахождение на имота с.Тодорово, ул. «Пирин», община Исперих, 

област Разград при граници и съседи:   УПИ IX, УПИ  VII от кв.1 и ул. „Пирин“, съгласно 

АЧОС № 6843 от 06.01.2020г., вписан в Агенцията по вписванията на 06.01.2020год.   

 

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

2 635,00 (две хиляди шестстотин тридесет и пет) лева, съгласно доклад, изготвен от 

независим лицензиран оценител на 14.05.2021 година.  

1.3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000514/22.04.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

2 111,00 (две хиляди сто и единадесет) лева. 

1.4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

 

2.1. Незастроен поземлен имот  VI-156 (римско шест тире сто петдесет и шест) в 

квартал 20(двадесет), отреден  за жилищно застрояване с площ 1 429 (хиляда 

четиристотин двадесет и девет) кв.м по регулационния план на с.Средоселци, одобрен със 

Заповед № 404/23.08.2014г. на Кмета на община Исперих, с местонахождение на имота 

с.Средоселци, ул. «Осми март», община Исперих, област Разград при граници и съседи:   

УПИ X, УПИ IX, УПИ VII, УПИ V, УПИ IV от кв.20 и улица, съгласно АЧОС № 6902 от 

23.10.2020г., вписан в Агенцията по вписванията на 26.10.2020год.   

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

3 630,00 (три хиляди шестстотин и тридесет) лева, съгласно доклад, изготвен от 

независим лицензиран оценител на 14.05.2021 година.  

2.3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000515/22.04.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

2 983,00 (две хиляди деветстотин осемдесет и три) лева. 

2.4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

 

ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на имотите да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт 

на социалната и техническата инфраструктура в с.Тодорово и с.Средоселци, община 

Исперих. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

Областния Управител на Област Разград в 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 Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих. 
Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте  г-н Джелил. 
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Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

20.05.2021г. от 13.00ч. 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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 15.00ч. 

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. 

Становището на кметовете на кметства с. Тодорово и с. Средоселци е положително. 

За Протокола да бъде отбелязано, че общинския съветник Екатерина Димитрова зае 

местото си и броя на присъстващите общински съветници в зала е 24. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 27.05.2021 г. от 16.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на  незастроени   поземлени имоти , находящи  се в с. 

Тодорово и с.Средоселци, 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     

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     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

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 24 24 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                     № 219 

 

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 2021 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:    

1.1. Незастроен поземлен имот  VIII-6 (римско осем тире шест) в квартал 1(едно), 

отреден  за жилищно застрояване с площ 1 011 (хиляда и единадесет) кв.м по 

регулационния план на с.Тодорово, одобрен със Заповед № 63/07.04.1987г. на Кмета на 

община Исперих, с местонахождение на имота с.Тодорово, ул. «Пирин», община Исперих, 

област Разград при граници и съседи:   УПИ IX, УПИ  VII от кв.1 и ул. „Пирин“, съгласно 

АЧОС № 6843 от 06.01.2020г., вписан в Агенцията по вписванията на 06.01.2020год.   

 

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

2 635,00 (две хиляди шестстотин тридесет и пет) лева, съгласно доклад, изготвен от 

независим лицензиран оценител на 14.05.2021 година.  

1.3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000514/22.04.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

2 111,00 (две хиляди сто и единадесет) лева. 

1.4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

 

2.1. Незастроен поземлен имот  VI-156 (римско шест тире сто петдесет и шест) в 

квартал 20(двадесет), отреден  за жилищно застрояване с площ 1 429 (хиляда 

четиристотин двадесет и девет) кв.м по регулационния план на с.Средоселци, одобрен със 

Заповед № 404/23.08.2014г. на Кмета на община Исперих, с местонахождение на имота 

с.Средоселци, ул. «Осми март», община Исперих, област Разград при граници и съседи:   

УПИ X, УПИ IX, УПИ VII, УПИ V, УПИ IV от кв.20 и улица, съгласно АЧОС № 6902 от 

23.10.2020г., вписан в Агенцията по вписванията на 26.10.2020год.   

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

3 630,00 (три хиляди шестстотин и тридесет) лева, съгласно доклад, изготвен от 

независим лицензиран оценител на 14.05.2021 година.  

2.3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000515/22.04.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

2 983,00 (две хиляди деветстотин осемдесет и три) лева. 

2.4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

 

ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на имотите да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт 
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на социалната и техническата инфраструктура в с.Тодорово и с.Средоселци, община 

Исперих. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

Областния Управител на Област Разград в 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 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот №10015.111.140 по кадастралната 

карта на с.Вазово 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-

644/01.12.2020г. за закупуване на поземлен имот №10015.111.140 по кадастралната карта 

на с.Вазово, община Исперих, с площ  на имота 1614 кв.м  с Акт за частна общинска 

собственост № 6924/26.01.2021 год. В имота има построени жилищни и нежилищни 

сгради, собственост на Танер Юсеин Сюлейман, съгласно нотариален акт № 95, том V, 

рег.№ 7224, дело №749 от 2020год. 

  Продажбата на земя –частна общинска собственост на собственика на законно 

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

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

Общински съвет Исперих. 

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

общински имоти за 2021год. 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 : 
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Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година, като включва в раздел IV. „Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сгради“   т. 5 със следното съдържание: 

 т.5. Поземлен имот № 10015.111.140, с площ 1614 кв.м по кадастралната карта на 

с. Вазово – частна общинска собственост с АОС № 6924 от 26.01.2021год. при прогнозна 

продажна цена в размер на 6000 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих във 

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

продажба на същия с цел:  

  - реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2021 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 поземлен имот  №10015.111.140 (десет хиляди и петнадесет точка сто и 

единадесет точка сто и четиридесет) с начин на трайно предназначение урбанизирана, с 

начин на трайно ползване  ниско застрояване, с площ 1614 (хиляда шестстотин и 

четиринадесет) кв.м по кадастралната карта на с. Вазово, одобрена със Заповед РД-18-

29/11.06.2007г. на ИД на АК, с местонахождение на имота с.Вазово, ул.«Ален мак» №14, 

община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с №10015.18.36; 

№10015.18.37; №10015.111.512; №10015.111.513 и № 10015.11.139, съгласно АЧОС № 

6924 от 26.01.2021г., вписан в Агенцията по вписванията на 01.02.2021год., на 

собственика на законно построените сгради в имота, собственост на Танер Юсеин 

Сюлейман от с.Вазово, ул. «Хаджи Димитър» № 9, притежаващ  нотариален акт № 95, 

том V, рег.№ 7224, дело №749 от 2020год. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 6 038,00 (шест хиляди тридесет 

и осем) лева, която цена е данъчната оценка на имота съгласно удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000110/21.01.2021 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих.  

3. Пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с доклад от  

14.05.2021 г. е в размер на 4 452,00 (четири хиляди четиристотин петдесет и два) лева. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура  в с.Вазово, община Исперих. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

  ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 
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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 Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих. 
Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте  г-н Джелил. 

 

Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

20.05.2021г. от 13.00ч. 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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 15.00ч. 

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. 

Становището на кмета на кметство с. Вазово е положително. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 27.05.2021 г. от 16.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот №10015.111.140 по кадастралната 

карта на с.Вазово на собственика на законно построените сгради в имота 
№          

              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     

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     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

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 24 24 0 0 
 

 

 



 

49 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                     № 220 

 

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 2021 година, като включва в раздел IV. „Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сгради“   т. 5 със следното съдържание: 

 т.5. Поземлен имот № 10015.111.140, с площ 1614 кв.м по кадастралната карта на 

с. Вазово – частна общинска собственост с АОС № 6924 от 26.01.2021год. при прогнозна 

продажна цена в размер на 6000 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих във 

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

продажба на същия с цел:  

  - реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2021 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 поземлен имот  №10015.111.140 (десет хиляди и петнадесет точка сто и 

единадесет точка сто и четиридесет) с начин на трайно предназначение урбанизирана, с 

начин на трайно ползване  ниско застрояване, с площ 1614 (хиляда шестстотин и 

четиринадесет) кв.м по кадастралната карта на с. Вазово, одобрена със Заповед РД-18-

29/11.06.2007г. на ИД на АК, с местонахождение на имота с.Вазово, ул.«Ален мак» №14, 

община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с №10015.18.36; 

№10015.18.37; №10015.111.512; №10015.111.513 и № 10015.11.139, съгласно АЧОС № 

6924 от 26.01.2021г., вписан в Агенцията по вписванията на 01.02.2021год., на 

собственика на законно построените сгради в имота, собственост на Танер Юсеин 

Сюлейман от с.Вазово, ул. «Хаджи Димитър» № 9, притежаващ  нотариален акт № 95, 

том V, рег.№ 7224, дело №749 от 2020год. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 6 038,00 (шест хиляди тридесет 

и осем) лева, която цена е данъчната оценка на имота съгласно удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000110/21.01.2021 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих.  

3. Пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с доклад от  

14.05.2021 г. е в размер на 4 452,00 (четири хиляди четиристотин петдесет и два) лева. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 
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ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура  в с.Вазово, община Исперих. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 

 

 ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем  на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, 

находящи се в с.Драгомъж, с.Лъвино и с.Старо селище, община Исперих, област Разград 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих е собственик на следните земеделски земи: 

1.Поземлен имот № 016082 с начин на трайно ползване изоставена нива с площ 

7,581 дка в с.Драгомъж,местност „Голям сърп“. 

2.Поземлен имот № 44358.7.1001 с начин на трайно ползване за друг вид 

производствен, складов обект с площ 7 116 кв.м в с.Лъвино, ул.“Неизвестна“. 

3.Поземлен имот № 44358.17.114 с начин на трайно ползване нива с площ 24 322 

кв.м в с.Лъвино, местност „Фети кору“. 

4.Поземлен имот № 69047.12.206 с начин на трайно ползване нива с площ 15 770 

кв.м в с.Старо селище, местност „Домуз орман“.  

  

Предложението ни е да се проведе процедура за отдаване под наем на 

гореописаните имоти, като същите да се отдадат под наем за срок от 5 години. 

Във връзка с горе  изложеното, 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.24а, ал.5 от Закона за 

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

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

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на имоти от Общински поземлен фонд; 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

 

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

(пет) години на следните земеделски имоти: 

1.Поземлен имот №016082 (нула шестнадесет нула осемдесет и две) по плана за 

земеразделяне на с.Драгомъж, находящ се в с.Драгомъж, община Исперих, местност 

„Голям сарп“, с начин на трайно ползване изоставена нива с площ 7,582 (седем цяло 

петстотин осемдесет и два) дка, категория 1,800 дка – девета, 5,781 дка – втора, съгласно 

Акт № 2835 от 16.06.2017г. за частна общинска собственост вписан в Служба по 

вписванията гр. Исперих на 27.06.2017г. 

2.Поземлен имот № 44358.7.1001  (четиридесет и четири хиляди триста петдесет и 

осем точка седем точка хиляда и едно) по кадастралната карта на с.Лъвино , находящ се в 

с.Лъвино, община Исперих, ул. „Неизвестна“, с начин на трайно ползване за друг вид 

производствен, складов обект и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ  

7 116 (седем хиляди сто и шестнадесет) кв.м, съгласно Акт № 6930 от 24.03.2021г. за 

частна общинска собственост вписан в Служба по вписванията гр. Исперих на 

29.03.2021г. 

 

3.Поземлен имот № 44358.17.114 (четиридесет и четири хиляди триста петдесет и 

осем точка седемнадесет точка сто и четиринадесет) по кадастралната карта на с.Лъвино, 

находящ се в с.Лъвино, община Исперих, местност „Фети кору“, с начин на трайно 

ползване нива с площ 24 322 (двадесет и четири хиляди триста двадесет и два) кв.м, 

категория – трета, съгласно Акт № 6936 от 21.04.2021г. за частна общинска собственост 

вписан в Служба по вписванията гр. Исперих на 21.04.2021г. 

 

4.Поземлен имот № 69047.12.206 (шестдесет и девет хиляди четиридесет и седем 

точка дванадесет точка двеста и шест) по кадастралната карта на с.Старо селище, находящ 

се в с.Старо селище, община Исперих, местност „Домуз орман“, с начин на трайно 

ползване нива с площ 15 770 (петнадесет хиляди седемстотин и седемдесет) кв.м, 

категория – трета, съгласно Акт № 6911 от 08.12.2020г. за частна общинска собственост 

вписан в Служба по вписванията гр. Исперих на 11.12.2020г. 

 

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

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

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

1. За поземлен имот № 016082 в размер на 341,00 (триста четиридесет и един)лева. 

2. За поземлен имот № 44358.7.1001 в размер на 320,00 (триста и двадесет)лева. 

3. За поземлен имот № 44358.17.114 в размер на 1 095,00 (хиляда деветдесет и 

пет)лева. 

4. За поземлен имот № 69047.12.206 в размер на 710,00 (седемстотин и десет)лева. 

 

ІІ.На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от наема на 

земеделски земи да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

с.Драгомъж, с.Лъвино и с.Старо селище, община Исперих. 

 

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

сключи договор за наем.     
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IV.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

   

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

Бейти Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих. 
Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте  г-н Джелил. 

 

Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

20.05.2021г. от 13.00ч. 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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 15.00ч. 

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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 

14.00ч. 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. 

Становището на кметовете  на кметства с. Драгомъж, с. Лъвино и с. Старо селище е 

положително. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 27.05.2021 г. от 16.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем  на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, 

находящи се в с.Драгомъж, с.Лъвино и с.Старо селище, 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     

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     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 
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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 24 24 0 0 
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                     № 221 

 

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

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

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

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на имоти от Общински поземлен фонд; 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

 

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

(пет) години на следните земеделски имоти: 

1.Поземлен имот №016082 (нула шестнадесет нула осемдесет и две) по плана за 

земеразделяне на с.Драгомъж, находящ се в с.Драгомъж, община Исперих, местност 

„Голям сарп“, с начин на трайно ползване изоставена нива с площ 7,582 (седем цяло 

петстотин осемдесет и два) дка, категория 1,800 дка – девета, 5,781 дка – втора, съгласно 

Акт № 2835 от 16.06.2017г. за частна общинска собственост вписан в Служба по 

вписванията гр. Исперих на 27.06.2017г. 

2.Поземлен имот № 44358.7.1001  (четиридесет и четири хиляди триста петдесет и 

осем точка седем точка хиляда и едно) по кадастралната карта на с.Лъвино , находящ се в 

с.Лъвино, община Исперих, ул. „Неизвестна“, с начин на трайно ползване за друг вид 

производствен, складов обект и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ  

7 116 (седем хиляди сто и шестнадесет) кв.м, съгласно Акт № 6930 от 24.03.2021г. за 

частна общинска собственост вписан в Служба по вписванията гр. Исперих на 

29.03.2021г. 

 

3.Поземлен имот № 44358.17.114 (четиридесет и четири хиляди триста петдесет и 

осем точка седемнадесет точка сто и четиринадесет) по кадастралната карта на с.Лъвино, 

находящ се в с.Лъвино, община Исперих, местност „Фети кору“, с начин на трайно 

ползване нива с площ 24 322 (двадесет и четири хиляди триста двадесет и два) кв.м, 
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категория – трета, съгласно Акт № 6936 от 21.04.2021г. за частна общинска собственост 

вписан в Служба по вписванията гр. Исперих на 21.04.2021г. 

 

4.Поземлен имот № 69047.12.206 (шестдесет и девет хиляди четиридесет и седем 

точка дванадесет точка двеста и шест) по кадастралната карта на с.Старо селище, находящ 

се в с.Старо селище, община Исперих, местност „Домуз орман“, с начин на трайно 

ползване нива с площ 15 770 (петнадесет хиляди седемстотин и седемдесет) кв.м, 

категория – трета, съгласно Акт № 6911 от 08.12.2020г. за частна общинска собственост 

вписан в Служба по вписванията гр. Исперих на 11.12.2020г. 

 

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

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

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

1. За поземлен имот № 016082 в размер на 341,00 (триста четиридесет и един)лева. 

2. За поземлен имот № 44358.7.1001 в размер на 320,00 (триста и двадесет)лева. 

3. За поземлен имот № 44358.17.114 в размер на 1 095,00 (хиляда деветдесет и 

пет)лева. 

4. За поземлен имот № 69047.12.206 в размер на 710,00 (седемстотин и десет)лева. 

 

ІІ.На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от наема на 

земеделски земи да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

с.Драгомъж, с.Лъвино и с.Старо селище, община Исперих. 

 

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

сключи договор за наем.     

 

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

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

   

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 

 

 ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Повторно разглеждане на  Решение № 199 на Общински съвет Исперих, 

прието   с Протокол № 25 от 28.04.2021г. във връзка с  продажба на  незастроен поземлен 

имот 03472.40.253, находящ  се в с. Белинци, община Исперих, област Разград   

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 199 по Протокол № 25 от 28.04.2021год. на Общински съвет Исперих 



 

56 

 

се определиха условията за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

поземлен имот № 03472.40.253, отреден за ниско застрояване с площ 1114 кв.м по 

кадастралната карта на с. Белинци. С писмо с изх. № 08-00-038-002 от 14.05.2021год. 

Областния управител на област Разград връща за ново разглеждане на решението, като 

счита същото за незаконосъобразно поради това, че «Общинският съвет игнорира 

разпоредбата на чл.52, ал.5 от ЗМСМА, като неглижира интереса на населеното място и го 

лишава от финансови средства, необходими за неговото развитие и по-добра структура.» 

        

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих повторно 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 2021 година, като включва в раздел II. „Продажба на незастроени дворни 

места“с  т. 5 със следното съдържание: 

 т.5. Поземлен имот № 03472.40.253, отреден за ниско застрояване с площ 1114 

кв.м по кадастралната карта на с. Белинци 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:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2021 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  №03472.40.253 (нула три хиляди четиристотин 

седемдесет и две точка четиридесет точка двеста петдесет и три), с начин на трайно 

ползване  за ниско застрояване с площ 1114 (хиляда сто и четиринадесет) кв.м по 

кадастралната карта на с. Белинци, одобрен със Заповед №РД-18-35/18.08.2005г. на ИД на 

АК, с местонахождение на имота с.Белинци, ул. «Дунав» №38, община Исперих, област 

Разград при граници и съседи:   №03472.40.254, №03472.40.255, №03472.40.226, 

№03472.40.228, №03472.40.118, съгласно АЧОС № 4543 от 01.03.2016г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 08.03.2016год.   

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

3312,00 (три хиляди триста и дванадесет) лева, съгласно доклад, изготвен от независим 

лицензиран оценител на 19.03.2021 година.  
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3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000300/09.03.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

2 326,00 (две хиляди триста двадесет и шест цяло нула) лева. 

4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

 

ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура  в с.Белинци, община Исперих. 

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

 

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

Областния Управител на Област Разград в 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 Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих. 
Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте  г-н Джелил. 

 

Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

20.05.2021г. от 13.00ч. 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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 15.00ч. 

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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 27.05.2021 г. от 16.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Повторно разглеждане на  Решение № 199 на Общински съвет Исперих, 

прието   с Протокол № 25 от 28.04.2021г. във връзка с  продажба на  незастроен поземлен 

имот 03472.40.253, находящ  се в с. Белинци, 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     

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     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

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 24 24 0 0 
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                     № 222 

 

 

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 2021 година, като включва в раздел II. „Продажба на незастроени дворни 

места“с  т. 5 със следното съдържание: 

 т.5. Поземлен имот № 03472.40.253, отреден за ниско застрояване с площ 1114 

кв.м по кадастралната карта на с. Белинци 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:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2021 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  №03472.40.253 (нула три хиляди четиристотин 

седемдесет и две точка четиридесет точка двеста петдесет и три), с начин на трайно 

ползване  за ниско застрояване с площ 1114 (хиляда сто и четиринадесет) кв.м по 

кадастралната карта на с. Белинци, одобрен със Заповед №РД-18-35/18.08.2005г. на ИД на 

АК, с местонахождение на имота с.Белинци, ул. «Дунав» №38, община Исперих, област 

Разград при граници и съседи:   №03472.40.254, №03472.40.255, №03472.40.226, 

№03472.40.228, №03472.40.118, съгласно АЧОС № 4543 от 01.03.2016г., вписан в 
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Агенцията по вписванията на 08.03.2016год.   

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

3312,00 (три хиляди триста и дванадесет) лева, съгласно доклад, изготвен от независим 

лицензиран оценител на 19.03.2021 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000300/09.03.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

2 326,00 (две хиляди триста двадесет и шест цяло нула) лева. 

4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

 

ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура  в с.Белинци, община Исперих. 

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

 

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

Областния Управител на Област Разград в 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 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Повторно разглеждане на  Решение № 200 на Общински съвет Исперих, 

прието   с Протокол № 25 от 28.04.2021г. във връзка с  продажба на  застроен поземлен 

имот XV-20 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, 

С Решение № 200 по Протокол № 25 от 28.04.2021год. на Общински съвет Исперих 

се определиха условията за  продажба на застроен поземлен имот XV-20 в квартал 17 по 

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

С писмо с изх. № 08-00-038-002 от 14.05.2021год. Областния управител на област Разград 

връща за ново разглеждане на решението, като счита същото за незаконосъобразно поради 

това, че «Общинският съвет игнорира разпоредбата на чл.52, ал.5 от ЗМСМА, като 

неглижира интереса на населеното място и го лишава от финансови средства, необходими 
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за неговото развитие и по-добра структура.» 

        

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих повторно 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 2021 година, като включва в раздел IV. „Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сгради“   т. 4 със следното съдържание: 

 т.4. Поземлен имот XV – 20 в квартал 17, с площ 1397 кв.м по регулационния 

план на с. Йонково – частна общинска собственост с АОС № 6928 от 10.03.2021год. при 

прогнозна продажна цена в размер на 4000 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:  

 - заявен интерес; 

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2021 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  XV – 20 (римско петнадесет тире двадесет) 

в квартал 17 (седемнадесет), отреден за жилищно застрояване, с площ 1397 (хиляда 

триста деветдесет и седем) кв.м по регулационния план на с. Йонково, одобрен със 

Заповед №62/07.04.1987г. на Кмета на Община Исперих, с местонахождение на имота 

с.Йонково, ул.«Хр. Смирненски» № 14, община Исперих, област Разград при граници и 

съседи: УПИ XVI, УПИ XIV, УПИ IX, УПИ VIII от кв.17 и ул. „Хр. Смирненски” , 

съгласно АЧОС № 6928 от 10.03.2021г., вписан в Агенцията по вписванията на 

11.03.2021год., на собственика на законно построените сгради в имота, собственост на 

Васвие Рамадан Исмаил от с.Йонково, ул. «Хр. Смирненски» № 14, притежаващ  

нотариален акт № 179 том I, рег.№ 920, дело №84 от 2021год. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  19.03.2021 г. е в размер на 4 699,00 (четири хиляди 

шестстотин деветдесет и девет цяло нула) лева. 

3. Данъчната оценка на имота в размер на 2 916,90 (две хиляди деветстотин и 

шестнадесет цяло деветдесет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 
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6702000301/09.03.2021 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура  в с.Йонково, община Исперих. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Бейти Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих. 
Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте  г-н Джелил. 

 

Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

20.05.2021г. от 13.00ч. 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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 15.00ч. 

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 Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 27.05.2021 г. от 16.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Повторно разглеждане на  Решение № 200 на Общински съвет Исперих, 

прието   с Протокол № 25 от 28.04.2021г. във връзка с  продажба на  застроен поземлен 

имот XV-20 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 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     

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     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

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  

      

      

 

 

 



 

64 

 

 

 

        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 24 24 0 0 
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                     № 223 

 

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 2021 година, като включва в раздел IV. „Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сгради“   т. 4 със следното съдържание: 

 т.4. Поземлен имот XV – 20 в квартал 17, с площ 1397 кв.м по регулационния 

план на с. Йонково – частна общинска собственост с АОС № 6928 от 10.03.2021год. при 

прогнозна продажна цена в размер на 4000 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:  

 - заявен интерес; 

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2021 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  XV – 20 (римско петнадесет тире двадесет) 

в квартал 17 (седемнадесет), отреден за жилищно застрояване, с площ 1397 (хиляда 

триста деветдесет и седем) кв.м по регулационния план на с. Йонково, одобрен със 

Заповед №62/07.04.1987г. на Кмета на Община Исперих, с местонахождение на имота 

с.Йонково, ул.«Хр. Смирненски» № 14, община Исперих, област Разград при граници и 
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съседи: УПИ XVI, УПИ XIV, УПИ IX, УПИ VIII от кв.17 и ул. „Хр. Смирненски” , 

съгласно АЧОС № 6928 от 10.03.2021г., вписан в Агенцията по вписванията на 

11.03.2021год., на собственика на законно построените сгради в имота, собственост на 

Васвие Рамадан Исмаил от с.Йонково, ул. «Хр. Смирненски» № 14, притежаващ  

нотариален акт № 179 том I, рег.№ 920, дело №84 от 2021год. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  19.03.2021 г. е в размер на 4 699,00 (четири хиляди 

шестстотин деветдесет и девет цяло нула) лева. 

3. Данъчната оценка на имота в размер на 2 916,90 (две хиляди деветстотин и 

шестнадесет цяло деветдесет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000301/09.03.2021 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура  в с.Йонково, община Исперих. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Провеждане на процедури за ползване  на стояща дървесина на корен от 

гори – собственост на община Исперих през 2021 год.   

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост се извършва въз 

основа на Горскостопански план в съответствие с  чл.13, ал.1 от Закона за горите. 

Годишното ползване се определя въз основа на Годишен план в съответствие с чл.7 от  

НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти. 

 От продадената стояща дървесина през 2020 г. Община Исперих е получила 318140 
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лв. , като остават за сеч още около 730 пл.м.3 дървесина на стойност около 45000 лв. по 

сключени договори през 2020 г.  

 С Решение № 151/22.12.2020 г. Общинския съвет – Исперих утвърди Годишен план  

за ползване на дървесина през 2021 г. в размер на 3960 пл.м.3, от които 1300 пл.м.3 за 

Местни търговци.  

 С настоящото решение на Общински съвет – Исперих е необходимо да се  

определят условията за провеждане на  процедура за продажба на стояща дървесина на 

корен, съгласно законовите разпоредби за новата 2021 год. 

  Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет –Исперих да приеме 

следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 С цел доброто и целесъобразно стопанисване  на горите – собственост на община 

Исперих и осигуряване на приходи 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114  от Закона за горите и чл.7 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървестни горски продукти   

 

    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

     Р Е Ш И: 

 

 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – общинска собственост от местни търговци, отговарящи на 

изискванията на чл.115 от ЗГ и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и реда 

за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти по обекти, както 

следва:  

  Обект № 1 с подотдели: 1073 – д/15953.19.58/   на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих,  с. Голям Поровец и  1168-в/07452.16.65/ на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих,  с. Бърдоква . 

 

ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – общинска собственост по обекти, както следва : 

 Обект № 2 с подотдели: 1067 – ц /34103.46.120/ на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих, с. Йонково . 

 

  Обект № 3 с подотдел: 1072 – а/15953.19.58/  и  1072 – д /15953.19.58/  на 

територията на ДГС „Сеслав” район Исперих,  с. Голям Поровец. 

 

ІІІ. Да се определят следните условия на публичния търг:  

1.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване.  

2.Начални цени по обекти:  

- за обект № 1 – 56780 (петдесет и шест хиляди, седемстотин и осемдесет) лева без ДДС.  

- за обект № 2 – 63700 (шестдесет и три  хиляди и седемстотин ) лева   без ДДС.  

- за обект № 3 – 84320 (осемдесет и четири  хиляди, триста и двадесет ) лева без ДДС.  

3. Стъпка за наддаване по обекти :  

- за обект № 1 – 560 (петстотин и шестдесет) лева;  

- за обект № 2 – 630 (шестстотин и тридесет) лева;  
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- за обект № 3 – 840 (осемстотин и четиридесет) лева .  

4. Гаранция за участие по обекти :  

- за обект № 1 – 2 800 (две хиляди и осемстотин) лева ;  

- за обект № 2 – 3 180 (три хиляди,сто и   осемдесет ) лева ;  

- за обект № 3 – 4 200 (четири  хиляди и двеста) лева .  

5.Гаранция за изпълнение на договора да бъде в размер на 5% от достигнатата стойност 

на правото на ползване на обекта.  

 

 

 ІV. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2021 г. то ползването им да 

се прехвърли през 2022 г. 

 

V. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от ползване на 

маркирана дървесина да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

с.Бърдоква,с.Йонково и с.Голям Поровец, община Исперих. 

  

VІ.Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

Управител на област Разград, в седем дневен срок от приемането му.  

 

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

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

 

Бейти Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих. 
Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте  г-н Джелил. 

 

Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

20.05.2021г. от 13.00ч. 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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 15.00ч. 

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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 

14.00ч. 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? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 27.05.2021 г. от 16.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Провеждане на процедури за ползване  на стояща дървесина на корен от 

гори – собственост на община Исперих през 2021 год.   

№          

              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  



 

69 

 

 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     

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     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

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 24 24 0 0 
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                     № 224 

 

С цел доброто и целесъобразно стопанисване  на горите – собственост на община Исперих 

и осигуряване на приходи 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114  от Закона за горите и чл.7 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървестни горски продукти   

 

    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

     Р Е Ш И: 
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 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – общинска собственост от местни търговци, отговарящи на 

изискванията на чл.115 от ЗГ и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и реда 

за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти по обекти, както 

следва:  

  Обект № 1 с подотдели: 1073 – д/15953.19.58/   на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих,  с. Голям Поровец и  1168-в/07452.16.65/ на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих,  с. Бърдоква . 

 

ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – общинска собственост по обекти, както следва : 

 Обект № 2 с подотдели: 1067 – ц /34103.46.120/ на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих, с. Йонково . 

 

  Обект № 3 с подотдел: 1072 – а/15953.19.58/  и  1072 – д /15953.19.58/  на 

територията на ДГС „Сеслав” район Исперих,  с. Голям Поровец. 

 

ІІІ. Да се определят следните условия на публичния търг:  

1.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване.  

2.Начални цени по обекти:  

- за обект № 1 – 56780 (петдесет и шест хиляди, седемстотин и осемдесет) лева без ДДС.  

- за обект № 2 – 63700 (шестдесет и три  хиляди и седемстотин ) лева   без ДДС.  

- за обект № 3 – 84320 (осемдесет и четири  хиляди, триста и двадесет ) лева без ДДС.  

3. Стъпка за наддаване по обекти :  

- за обект № 1 – 560 (петстотин и шестдесет) лева;  

- за обект № 2 – 630 (шестстотин и тридесет) лева;  

- за обект № 3 – 840 (осемстотин и четиридесет) лева .  

4. Гаранция за участие по обекти :  

- за обект № 1 – 2 800 (две хиляди и осемстотин) лева ;  

- за обект № 2 – 3 180 (три хиляди,сто и   осемдесет ) лева ;  

- за обект № 3 – 4 200 (четири  хиляди и двеста) лева .  

5.Гаранция за изпълнение на договора да бъде в размер на 5% от достигнатата стойност 

на правото на ползване на обекта.  

 

 

 ІV. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2021 г. то ползването им да 

се прехвърли през 2022 г. 

 

V. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от ползване на 

маркирана дървесина да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

с.Бърдоква,с.Йонково и с.Голям Поровец, община Исперих. 

  

VІ.Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

 

 

 

 

 ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Удължаване срока на договор за наем на помещения от автоспирка в 

с.Свещари с наемател „НИК ТРЕЙД 1“ ЕООД 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В информационния център за обслужване на граждани на община Исперих е 

постъпило Заявление с вх. № ОС - 297/10.05.2021 год. до кмета на Община Исперих от  г-н 

Неждет Вели Абтула – управител на „НИК ТРЕЙД 1“ ЕООД, с адрес на управление  

с.Свещари, ул. „Христо Ботев“, № 12, община Исперих, област Разград, с което лицето 

заявява, че желае срока на Договор за наем № 192/03.05.2016г. за помещения от 

автоспирка с.Свещари да бъде удължен. Срокът на договора за наем е  до 01.06.2021год. и 

заявлението е подадено преди изтичане на същия. 

Наемен договор № 192/03.05.2062г. е сключен след проведен търг с явно 

наддаване на 15.04.2016г. за срок от пет години с месечната наемна цена  в размер на 

84,00 (осемдесет и четири) лв. без ДДС. 

 Наемателят няма неразплатени и просрочени задължения по договора.   

  

С оглед на доброто стопанисване на имота считам, че е във взаимен интерес да се 

удължи срока на цитирания договор за наем с още 5 години на основание § 78, ал.2 от ПЗР 

на ЗИД на ЗОС, с което общия срок за ползване на помещението ще бъде 10 години. 

  

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет Исперих, да обсъди и 

приеме следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1  и § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба №27 на ОбС – Исперих   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем № 

192/03.05.2016г. сключен между Община Исперих и  „НИК ТРЕЙД 1“ ЕООД с управител 

Неждет Вели Абтула, с адрес  на управление  с.Свещари, ул. „Христо Ботев“, № 12, 

община Исперих, област Разград сключен след проведен търг с явно наддаване на 
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15.04.2016год. за отдаване под наем на помещения с обща площ 42,00 (четиридесет и 

два)кв.м,,представляващи част от самостоятелен обект – едноетажна сграда № 

65650.35.184.1, построена в поземлен имот № 65650.35.184 по кадастралната карта на 

с.Свещари, съгласно АЧОС № 6061 от 26.02.2016г.,ползвани като магазин за промишлени 

стоки, считано от 01.06.2021год.  

  

2.Определя месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, 

съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под 

наем за 1 кв. м. реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1 към Наредба 

№27 на Общински съвет – Исперих. 

  

3.Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение 

към Договор за наем № 192/03.05.2016г.  за удължаване срока на договора. 

  

4.Останалите клаузи по договора да останат непроменени.  

        

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

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

           

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

пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Бейти Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих. 
Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 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 20.05.2021г. от 

14.00ч. 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 Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте  г-н Джелил. 

 

Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

20.05.2021г. от 13.00ч. 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. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 27.05.2021 г. от 16.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Удължаване срока на договор за наем на помещения от автоспирка в 

с.Свещари с наемател „НИК ТРЕЙД 1“ ЕООД 
№          

              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     

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     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

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 24 24 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                     № 225 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1  и § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба №27 на ОбС – Исперих   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем № 

192/03.05.2016г. сключен между Община Исперих и  „НИК ТРЕЙД 1“ ЕООД с управител 

Неждет Вели Абтула, с адрес  на управление  с.Свещари, ул. „Христо Ботев“, № 12, 

община Исперих, област Разград сключен след проведен търг с явно наддаване на 

15.04.2016год. за отдаване под наем на помещения с обща площ 42,00 (четиридесет и 

два)кв.м,,представляващи част от самостоятелен обект – едноетажна сграда № 

65650.35.184.1, построена в поземлен имот № 65650.35.184 по кадастралната карта на 

с.Свещари, съгласно АЧОС № 6061 от 26.02.2016г.,ползвани като магазин за промишлени 

стоки, считано от 01.06.2021год.  

  

2.Определя месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, 

съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под 

наем за 1 кв. м. реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1 към Наредба 

№27 на Общински съвет – Исперих. 

  

3.Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение 

към Договор за наем № 192/03.05.2016г.  за удължаване срока на договора. 

  

4.Останалите клаузи по договора да останат непроменени.  

        

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

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

           

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

пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс 
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 ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Необходимостта от финансова и материална подкрепа на Денис Режди 

Осман – потребител на услугата „Преходно жилище” към КСУДС „Лудогорие” гр. 

Исперих. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с пoстъпила Докладна записка от Управителя на Комплекс за социални 

услуги за деца и семейства „Лудогорие”, относно необходимостта от финансова и 

материална подкрепа за Денис Режди Осман, който заедно с по-малкия си брат Осман и 

по-голямата си сестра Сузан  са кръгли сираци и настоящи потребители на   

предоставяните от община Исперих социални услуги. От горе цитираната Докладна 

записка става ясно, че лицето Дениз Режди Осман през м. юни 2021 г. завършва XII клас и 

предстои да напусне услугата „Преходно жилище” към КСУДС „Лудогорие” гр. Исперих. 

В търсене на възможност Денис да остане да живее на територията на община Исперих, за 

да бъде близо до сестра си и брат си станало ясно, че  децата са наследници на къща в с. 

Китанчево, която с активното съдействия на социалните работници от услугата „Преходно 

жилище” и ръководството на КСУДС „Лудогорие” е прехвърлена на Денис, Сузан и 

Осман с Нотариален акт № 187 от 16.04.2021г., но с това проблемът  е решен частично, 

защото къщата е масивна, но в изключително  лошо състояние и  негодна за живеене.  

За ремонта на покрива са необходими около 4 000.00 лв. а за изграждането на   

санитарен възел, ремонт на кухнята и още една стая от къщата са необходими  около  

6 000.00 лв., които Денис, Сузан и Осман нямат и не могат да осигурят.  

 

С оглед на гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

1. Община Исперих да осигури  финансов ресурс в дейност 619 „Други дейности по 
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” за закупуване на 

строителни материали за ремонта на покрива на къщата на Денис Режди Осман – 

съсобственик на имота  на стойност до 3 000.00 лв. / три хиляди лева/.   

 

 

2. 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 Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих. 
Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте  д-р Ахмедова . 

 

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

грижи» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и осциални грижи“ проведено на 20.05.2021г. 

от 16.00ч. след  разглеждането на докладната записка      

   

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

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

бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 
 

Бейти Мюмюн 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 20.05.2021г. от 15.00ч. 

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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 

14.00ч. 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 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Общинския съветник Шенгюл Юсуф няма да участва в грасуването. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 27.05.2021 г. от 16.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Необходимостта от финансова и материална подкрепа на Денис Режди 

Осман – потребител на услугата „Преходно жилище” към КСУДС „Лудогорие” гр. 

Исперих. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА за   П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

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     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

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     

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 23 23 0 0 
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                     № 226 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

1. Община Исперих да осигури  финансов ресурс в дейност 619 „Други дейности по 
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” за закупуване на 

строителни материали за ремонта на покрива на къщата на Денис Режди Осман – 

съсобственик на имота  на стойност до 3 000.00 лв. / три хиляди лева/.   

 

 

2. 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 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

2021 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021 г. 

 

Бейти  Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 185 от 12.02.2021 г. на Общински съвет - Исперих е приет поименния 

списък за капиталови разходи на община Исперих за 2021 г., актуализиран с Решение № 

202 от 28.04.2021г. 
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Във връзка с постъпили предложения от второстепенен разпоредител и общинската 

администрация е необходимо включване на нови обекти в инвестиционната програма на 

община Исперих. 

В предвид гореизложеното е необходимо да се направи следващата актуализация на 

поименния списък за капиталови разходи на община Исперих за 2021 година, както 

следва: 

 

При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих 

 

Нови обекти: 

- Обект „Обновяване на градския стадион с цел превръщането му в притегателно 

място за деца и младежи за практикуване на различни видове спорт на открито” 

(I.5.1.2). В програмата за реализиране на План за интегрирано развитие на община 

Исперих 2021-2027 г. са предвидени проекти с голяма обществена значимост както 

за гр. Исперих, така и за населените места в общината. Един от тези проекти е 

обновяването на градския стадион. Във връзка с горецитираното е необходимо 

обекта да бъде включен в инвестиционната програма на Община Исперих. 

Стойността на обекта е 20 400 лв., като включва проектиране и авторски надзор. 

Финансирането е със собствени бюджетни средства и се осигурява от намалението 

на обект "Създаване на по-благоприятна среда за развитие на спортни дейности в 

спортна сграда в УПИ II-232, кв. 66, гр. Исперих" - Проект "Красива България" 

2021” (I.5.1.1); 

- Обект „Ремонт и въвеждане на енергоефективни мерки в Спортна зала в гр. 

Исперих, в т.ч. обособяване и оборудване на фитнес зала със свободен достъп за 

всички спортни клубове в града” (I.5.1.3). В програмата за реализиране на План за 

интегрирано развитие на община Исперих 2021-2027 г. са предвидени проекти с 

голяма обществена значимост както за гр. Исперих, така и за населените места в 

общината. Един от тези проекти е обновяването на градския стадион. Във връзка с 

горецитираното е необходимо обекта да бъде включен в инвестиционната програма 

на Община Исперих. Стойността на обекта е 16 680 лв., като включва проектиране, 

обследване и авторски надзор. Финансирането е със собствени бюджетни средства и 

се осигурява от намалението на обект "Създаване на по-благоприятна среда за 

развитие на спортни дейности в спортна сграда в УПИ II-232, кв. 66, гр. Исперих" - 

Проект "Красива България" 2021” (I.5.1.1); 

 

При ДГ „Първи юни“ гр. Исперих (ВРБ); 

 

Нови обекти: 

- Обект „Котел за парна инсталация”. Във връзка с дейността на ДГ „Първи юни“ 

гр. Исперих е необходимо закупуването на котел за парна инсталация. Планираната 

стойност на актива е 4 800 лв. 

 

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 – 3 392 399 лв.  

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 
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На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 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 2021 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  3 392 399 лв.  

 

2. Намалява плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)” в дейност 

общинска отговорност  с 41 091 лв. 

 

3. Увеличава плана на разходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§10-15 „Материали” в дейност 122 „Общинска администрация” - общинска 

отговорност  с 4 011 лв. 

 

4. Намалява плана на разходите при ДГ „Първи юни“ гр. Исперих - второстепенен 

разпоредител с бюджет по §§10-11„Храна” в дейност общинска отговорност с 4 800 лв. 

5. 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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 15.00ч. 

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 Мюмюн 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 20.05.2021г. от 

14.00ч. 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? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 27.05.2021 г. от 16.00 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 

2021 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021 г. 

№          

              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     

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     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

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 24 24 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 
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                     № 227 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 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 2021 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  3 392 399 лв.  

 

2. Намалява плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)” в дейност 

общинска отговорност  с 41 091 лв. 

 

3. Увеличава плана на разходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§10-15 „Материали” в дейност 122 „Общинска администрация” - общинска 

отговорност  с 4 011 лв. 

 

4. Намалява плана на разходите при ДГ „Първи юни“ гр. Исперих - второстепенен 

разпоредител с бюджет по §§10-11„Храна” в дейност общинска отговорност с 4 800 лв. 

5. 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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90 
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 ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

Кмета на община Исперих в периода от 01.10.2020 г. до 31.03.2021 г. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за 

одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени 

средства от Кмета на община Исперих за периода от 01.10.2020 г. до 31.03.2021 г. 

 
 

№      

по ред 

 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната 

и получени средства от 

кмета на Община 

Исперих 

1. м. 10.2020 160.00 лв. 

2. м. 11.2020 50.00 лв. 

3. м. 12.2020 0.00 лв. 

4. м. 01.2021 0.00 лв. 

5. м. 02.2021 0.00 лв. 

6. м. 03.2021 20.00 лв. 

Общо :                                                                                                                        230.00 лв. 

 

 

 

 

 

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2  от Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на 

кметовете на общини се издават от председателя на общинския съвет. 
 

 

№      

по ред 

Отчетен месец Извършени разходи за 

командировки в чужбина 

и получени средства от 

кмета на Община 

Исперих  

1. м. 10.2020 0.00 лв. 

2. м. 11.2020 0.00 лв. 

3. м. 12.2020 0.00 лв. 

4. м. 01.2021 0.00 лв. 

5. м. 02.2021                                0.00 лв. 

6. м. 03.2021 0.00 лв. 

Общо:                                                                                                                         0.00 лв. 
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Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
 

1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.10.2020 г. до 31.03.2021 г. в размер на  –  230.00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.10.2020 г. до 31.03.2021 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

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

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

Бейти Мюмюн 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 20.05.2021г. от 15.00ч. 

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 Мюмюн Бекир- Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                     № 228 

 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
 

1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.10.2020 г. до 31.03.2021 г. в размер на  –  230.00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.10.2020 г. до 31.03.2021 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

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

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

 

 

ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване от Исторически музей - Исперих 

на помещения в сградата Културен дом – публична общинска собственост, отредени за 

музей и художествена галерия след изпълнен проект от Община Исперих „Ремонт и 

оборудване на център за предоставяне на  културни услуги на читалище Съзнание 1891“ 

гр. Исперих“. 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кючюк. 

Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

След изпълнен от община Исперих проект за „Ремонт и оборудване на център за 

предоставяне на  културни услуги на читалище Съзнание 1891“ гр. Исперих“ е обособена 

площ в приземния етаж на сградата на НЧ „Съзнание“ гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 

71, състояща се от няколко помещения с предназначение за: музей (под общинска 

библиотека), където ще се помещава постоянната музейна експозиция на Историческия 

музей и ново обособено помещение - за галерия с прилежащи: предверие, тоалетна, зала за 

художествени експозиции и фондохранилище за движими културни ценности от отдел 

„Художествен“ на музея. 
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В края на м. април 2021г. Историческият музей - Исперих кандидатства с проект за 

„Оборудване на фондохранилище, дигитализация на фондови единици и реставрация на 

движими културни ценности от „Художествен“ отдел на Исторически музей Исперих“ по 

обявена от Министерство на културата Конкурсна сесия за финансиране на проекти в 

областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства. Към 

проектната документация беше представена скица с разпределение на експозиционните 

зали и прилежащите им помещения . 

С оглед  издадения след приключване на проект „Ремонт и оборудване на център за 

предоставяне на културни услуги на читалище Съзнание 1891“ гр. Исперих“ акт за 

въвеждане в експлоатация, и във връзка гореизложеното, предлагам Общинският съвет да 

вземе следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

1. На основание: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 и ал.4 от Закона за 

общинската собственост, чл.16, ал.1, т. 2, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих 

Общински съвет при Община Исперих взема решение Община Исперих да предостави за 

безвъзмездно ползване и управление за целите на Исторически музей Исперих 

помещениия, обособени в сграда – публична общинска собстгвеност – Културен дом, ул. 

„Васил Левски“ №71 с предназначение за:  

- Експозиционна зала - музей – 138,00 кв. м.  

- Експозиционна зала - галерия, с прилежащи: предверие – 33,95 кв.м., тоалетна 

2,97 кв. м, Експозиционна зала - галерия – 120,10 кв. м; фондохранилище 27,90 

кв. м и рекламна площ (витрини) – 6,93 кв. м.  
 

2. Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Исперих, 

проведено на ....... ,  Протокол № ... ..., т ...... от дневния ред по доклад № ...... / ...... при 

кворум от ............. общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с гласа „за”, 

..... „против” и „въздържали се” ........, и е подпечатано с официалния печат на общински 

съвет.  

 

Бейти Мюмюн 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 20.05.2021г. от 

14.00ч. 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 „Законности иобщшествен ред“ – докладната записка да 

бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 
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Бейти Мюмюн 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 20.05.2021г. от 15.00ч. 

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. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 27.05.2021 г. от 16.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване от Исторически музей - Исперих 

на помещения в сградата Културен дом – публична общинска собственост, отредени за 

музей и художествена галерия след изпълнен проект от Община Исперих „Ремонт и 

оборудване на център за предоставяне на  културни услуги на читалище Съзнание 1891“ 

гр. Исперих“. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА за   П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     
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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     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

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 24 24 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                     № 229 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 и ал.4 от Закона за 

общинската собственост, чл.16, ал.1, т. 2, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих 

Общински съвет при Община Исперих взема следното 

     

     Р Е Ш Е Н И Е 

 

1.  Община Исперих да предостави за безвъзмездно ползване и управление за 

целите на Исторически музей Исперих помещениия, обособени в сграда – 

публична общинска собстгвеност – Културен дом, ул. „Васил Левски“ №71 с 

предназначение за:  

- Експозиционна зала - музей – 138,00 кв. м.  

- Експозиционна зала - галерия, с прилежащи: предверие – 33,95 кв.м., тоалетна 

2,97 кв. м, Експозиционна зала - галерия – 120,10 кв. м; фондохранилище 27,90 

кв. м и рекламна площ (витрини) – 6,93 кв. м.  
 

2. Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Исперих, 

проведено на 27.05.2021г. ,  Протокол №  26 , т . 16  от дневния ред по доклад № 110 / 

18.05.2021г. при кворум от 24  общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 

гласа „за”, 24 „против” 0, и „въздържали се”0, и е подпечатано с официалния печат на 

общински съвет.  
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Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

 

ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка отБейти Бекир –Председател на Общински съвет Исперих. 

Относно: Утвърждаване на Решение на комисия за провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на „Общинска аптека - Исперих” ЕООД, гр. Исперих  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми колеги общински съветници, 

 Последните две докладни записки са внесени от мен и във връзка с това предлагам 

заседанието да се води от общинския съветник Юнуз Хаккъ- 

 Други предложения? 

 Не постъпиха. 

 Заседанието продължава и се води от общинския съветник Юнуз Хаккъ. 

 

 Юнуз Хаккъ – Председателстващ заседанието на общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Бекир. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

          В изпълнение на Решение №191 по Протокол № 24/ 01.03.2021г. от  

проведено заседание  на Общински съвет Исперих, се проведе конкурс за възлагане 

управлението на „Общинска аптека - Исперих” ЕООД. Конкурсът е проведен съгласно 

изискванията на Закона за публичните предприятия. След провеждане на конкурса, 

комисията изготви и предложи за одобрение от Общински съвет Исперих решение, с 

което е определен кандидата спечелил конкурса. Решението на комисията е представено в 

ОбС Исперих на 05.05.2021г. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет- Исперих, в качеството си 

на едноличен собственик на капитала на  дружеството да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ 

Въз основа на проведен конкурс за възлагане управлението на „Общинска аптека - 

Исперих” ЕООД гр. Исперих, протокол на комисия определена с Решение 

№191 по Протокол № 24/ 01.03.2021г от  проведено заседание  на ОбС Исперих и на 

основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА 

 

Общински съвет- Исперих РЕШИ: 

 

1. Избира за Управител въз основа на конкурс Дияна Пенкова Малчева за спечелил 

конкурса за възлагане управлението на „Общинска аптека - Исперих” ЕООД гр. Исперих. 

           2. Възлага на кмета на Община Исперих да сключи договор за възлагане 

управлението на „Общинска аптека - Исперих” ЕООД  с Дияна Пенкова Малчева, при 

https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-12/ObS/proto_20.pdf
https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-12/ObS/proto_20.pdf
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условията на Решение №191 по Протокол № 24/ 01.03.2021г. от  проведено заседание  на 

Общински съвет Исперих. 

           3. Възлага на Управителя да извърши вписване на подлежащите на вписване 

обстоятелства при условията на Закона за търговския регистър. 

 

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

Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.  
 

Юнуз Хаккъ – Председателстващ заседанието 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 20.05.2021г. от 

14.00ч. 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 

 

Юнуз Хаккъ – Председателстващ заседанието на общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                     № 230 

 

Въз основа на проведен конкурс за възлагане управлението на „Общинска аптека - 

Исперих” ЕООД гр. Исперих, протокол на комисия определена с Решение 

№191 по Протокол № 24/ 01.03.2021г от  проведено заседание  на ОбС Исперих и на 

основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА 

 

Общински съвет- Исперих РЕШИ: 

 

https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-12/ObS/proto_20.pdf
https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-12/ObS/proto_20.pdf
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1. Избира за Управител въз основа на конкурс Дияна Пенкова Малчева за спечелил 

конкурса за възлагане управлението на „Общинска аптека - Исперих” ЕООД гр. Исперих. 

           2. Възлага на кмета на Община Исперих да сключи договор за възлагане 

управлението на „Общинска аптека - Исперих” ЕООД  с Дияна Пенкова Малчева, при 

условията на Решение №191 по Протокол № 24/ 01.03.2021г. от  проведено заседание  на 

Общински съвет Исперих. 

           3. Възлага на Управителя да извърши вписване на подлежащите на вписване 

обстоятелства при условията на Закона за търговския регистър. 

 

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

Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.  
 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 ТОЧКА 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейти Бекир –Председател а Общински съвет Исперих. 

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

Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2020 г. до  31.03.2021 г. 

 

Юнуз Хаккъ – Председателстващ заседанието на общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Бекир. 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за 

одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени 

средства от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2020 г. до 

31.03.2021 г. 

 

 

 

 

№      

по ред 

 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната 

и получени средства от 

Председателя на 

Общински съвет -  

Исперих 

1. м. 10.2020 10.00 лв. 

2. м. 11.2020 0.00 лв. 

3. м. 12.2020 0.00 лв. 

4. м. 01.2021 0.00 лв. 

5. м. 02.2021 0.00 лв. 

6. м. 03.2021 0.00 лв. 

Общо :                                                                                                                        10.00 лв. 

 

https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-12/ObS/proto_20.pdf
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Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на 

Председателя на общинските съвети се издават от кмета на общината. 

 

№      

по ред 

Отчетен месец Извършени разходи за 

командировки в чужбина 

и получени средства от 

Председателя на 

Общински съвет -  

Исперих  

1. м. 10.2020 0.00 лв. 

2. м. 11.2020 0.00 лв. 

3. м. 12.2020 0.00 лв. 

4. м. 01.2021 0.00 лв. 

5. м. 02.2021 0.00 лв. 

6. м. 03.2021 0.00 лв. 

Общо:                                                                                                                         0.00 лв. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.10.2020 г. до 31.03.2021 г. в 

размер на  –   10.00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.10.2020 г. до 31.03.2021 г. в 

размер на  –   0.00 лв. 

 

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

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 
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Юнуз Хаккъ – Председателстващ заседанието 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 20.05.2021г. от 15.00ч. 

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 

 

 

Юнуз Хаккъ – Председателстващ заседанието на общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                     № 231 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.10.2020 г. до 31.03.2021 г. в 

размер на  –   10.00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.10.2020 г. до 31.03.2021 г. в 

размер на  –   0.00 лв. 

 

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

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

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

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 ТОЧКА 19 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Заседанието се води от Председателя на Общински съвет Исперих – Бейти Бекир. 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 

 Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

 В деловодството на Общински съвет Исперих няма постъпили питания, 

предложения от граждани. 

 Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред? 

 Няма. 

 Преминаваме към последна точка от дневния ред. 

 

 

 ТОЧКА 20 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Разни. 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред има ли? 

Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното заседание на Общински 

съвет Исперих проведено на 27.05.2021г.  

 

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:  

 

 


