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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 30 

 
от проведеното  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

28.09.2021 година 
 

Днес 28.09.2021 г. от 17.00 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 22 общински 

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

Ерол Юмер, Енис Али, Нехрин Яшар, Хамди Нурула. Общинските съветници Даниел 

Димитров, Бейти Руфад и Емин Шабан ще закъснеят. 

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

Общински съвет Исперих. 

  

 Имате ли допълнения, предложения по предварително обявения проекто дневен 

ред. 

 Няма. 

Преминаваме към гласуване на дневния ред по който ще работим на днешното 

заседание. 

 

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 22 22 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: Приемане на План за интегрирано развитие на община Исперих за 

периода 2021-2027 г. 

 

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

Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община 

Исперих към 31.12.2020 г. 

 

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

Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община 

Исперих към 30.06.2021 г. 

 

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

Относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния 

брой в училища в община Исперих за учебната 2021/2022 година 

 

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

Относно: Разпределение на част от планираната за 2021 г. субсидия за спортна 

дейност на спортните клубове от община Исперих 

 

6. Докладна записка от Бейти Бекир –Председател на Общински съвет 

Исперих. 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих в заседание на 

Общото събрание на съдружниците на «ВиК» ООД град Исперих 

 

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

                   Относно: Разработване на ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план за 

застрояване) на поземл. имот № 32874.29.73, Местност „Коджа Екинлик“, гр. Исперих, общ. 

Исперих, обл. Разград и одобряване на задание  

 

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

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени 

поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с. Китанчево и с.Яким Груево, община 

Исперих. 

 

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

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение от II етаж от 

недвижим имот-частна общинска собственост, находящо се в гр. Исперих, ул. «Васил 

Левски» №70, община Исперих 

 

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

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

находящи се в гр.Исперих, община Исперих, област Разград. 

 

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

Относно: Продажба на застроен поземлен имот XIX-254 в квартал 65 по 

регулационния план на гр.Исперих на собствениците на законно построените сгради в 

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

Относно: Продажба на застроен поземлен имот Х-320 в квартал 45 по 

регулационния план на с.Тодорово, община Исперих на собственика на законно 

построените сгради в имота. 

 

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

Относно: Удължаване срока на договори за наем на незастроени дворни места в 

населените места в община Исперих 

 

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

Относно: Продажба на енергиен обект Трансформаторен пост с площ 52 (петдесет 

и две) кв. м с местонахождение на имота с. Лудогорци, община Исперих, обл. Разград, 

Парцел Х в квартал 75 с площ 672 кв. м. по ПУП на стопански двор на селото 

 

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

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

община Исперих, област Разград   

 

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

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

кв. «Запад», община Исперих, област Разград   

 

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

Относно: Продажба на застроен поземлен имот № 15953.65.515 по кадастралната 

карта на с.Голям Поровец, община Исперих на собственика на законно построените 

сгради в имота. 

 

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

Относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на 

бeзстопанствените кучета на територията на община Исперих 2021 – 2025г. 

 

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

Относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и 

изразходвани от бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност в община Исперих за 2020 г. 

 

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

 

21. Разни.   
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ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Исперих за 

периода 2021-2027 г. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) кметът на Община 

Исперих  организира изготвянето на План за интегрирано развитие на Община 

Исперих за периода 2021-2027 г.  

Планът за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021 – 2027 г. 

[ПИРО] е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на 

регионалната политика за община Исперих 

[ПИРО] е изготвен във връзка с разпоредбите на чл. 8 и чл.13 на Закона за 

регионалното развитие [ЗРР (13.03.2020)], както и на Глава първа, Раздел трети и Глава 

четвърта на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие [ППЗРР]. 

При изготвянето на ПИРО са следвани изискванията на Утвърдените през март 

2020 г. от министъра на благоустройството и регионалното развитие Методически 

указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община 

(ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

Времевият хоризонт на ПИРО е седем годишен – от 2021 до 2027 г., като съвпада с 

периода на действие на стратегическите документи от по-високо ниво в системата на 

регионалното развитие. 

Планът за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021 – 2027 г. е 

изготвен в съответствие с изводите на изготвения анализ на социално-икономическото 

развитие на общината. Планът отчита и предвижданията на Общия устройствен план на 

община Исперих, приет с Решение №234/23.06.2021 г. на ОбС – Исперих. 

Планът за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021 – 2027 г. 

включва: 

• Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите 

и потенциалите за развитие; 

• Цели и приоритети на Плана за интегрирано развитие /ПИРО/ на Община 

Исперих за периода 2021 – 2027 г. 

• Програма за развитие на туризма 

• Комуникационна стратегия. Партньори и заинтересовани страни 

• Определяне на зони за прилагане на интегриран подход и на възможностите 

за сътрудничество с други общини  

• Програма за реализация на ПИРО, с която се конкретизират проектите за 

неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за 

изпълнение на проектите  

• Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия 

• Система за наблюдение и оценка на ПИРО 



 

5  

Съгласно предвижданията на Закона за туризма и Методическите указания за разработване 

на ПИРО,  в Плана за интегрирано развитие на община Исперих е включен самостоятелен раздел, 

който съдържа мерки и проекти, които подкрепят развитието на туристически дейности в 

общината, в съответствие с местните специфики. 

ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с 

икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на 

юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. 

В тази връзка преди стартиране изготвянето на Плана беше проучено общественото 

мнение за бъдещото развитие на общината чрез публикуваната на сайта на общината 

анкета.  

Проведоха се и две срещи с предварително сформирани фокус групи за 

идентифициране на силните и слабите страни на общината, както и  генерирането на идеи 

за конкретни проекти и  предложения от значение за местната общност.  

Със заповед на кмета на общината в периода 08.07.2021 – 21.07.2021 г. се проведе 

обществено обсъждане на проекта за ПИРО, след което и съгласуване с РИОСВ за 

необходимостта от извършване на ЕО по реда на чл. 20 от Наредбата за условията и реда 

за извършване на екологична оценка на планове и програми.  

Съгласно  чл.24 от Закона за регионалното развитие Общинският съвет обсъжда и 

приема по предложение на кмета на общината изготвения План за интегрирано развитие 

на община Исперих. 

Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на 

общината пред съответния Областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото 

приемане от съответния общински съвет 

 

Уважаеми общински съветници, 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме 

следното     
  

РЕШЕНИЕ 

 

            На основание: чл. 23 и чл. 24 от Закона за регионалното развитие, чл.19, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР)  и във връзка с чл.21, 

ал.1, т.12 от ЗМСМА  

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

        1. Приема изготвения План за интегрирано развитие на община Исперих за периода 

2021-2027 г. 

        2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на  

Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за развитие 

на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

           

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

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

 
Плана  и приложенията са прехвърлени на диск и са неразделна част от 

докладната записка. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля становището на председателя на постояната комисия. 

Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, 

ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ» 

 

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

въпроси“ проведено на 23.09.2021г. от 13.00ч след  разглеждането на докладната записка  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 4 4 0 0 

 

 

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

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

съвет Исперих. 

 

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

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 23.09.2021г. от 

13.00ч след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

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

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

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

духовни дейности“ 

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

23.09.2021г. от 13.30ч. 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 „ Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

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

 

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

дейности» 

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

23.09.2021г. от 13.30ч. след  разглеждането на докладната записка   
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

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

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

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

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 23.09.2021г. от 

15.00ч. 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. 

 

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

гори» 

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

23.09.2021г. от 16.00ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 23.09.2021г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

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

За Протокола да бъде отбелязано, че общинския съветник Емин Шабан зае местото си 

и присъстващите общински съветници в зала в момента са 23. 

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

ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване 

 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 23 0 0 

 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 259 

 

            На основание: чл. 23 и чл. 24 от Закона за регионалното развитие, чл.19, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР)  и във връзка с чл.21, 

ал.1, т.12 от ЗМСМА  

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

        1. Приема изготвения План за интегрирано развитие на община Исперих за периода 

2021-2027 г. 

        2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на  

Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за развитие 

на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

           

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

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

 

Плана  и приложенията са прехвърлени на диск и са неразделна част от 

докладната записка. 
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 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община 

Исперих към 31.12.2020 г. 

 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми обински съветници, 

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

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

в т.ч. за: 

държавни дейности   –  15 942 275 лв.; 

общински дейности  –     8 105 016 лв.; 

дофинансиране на ДД -      676 893 лв.; 

I. ПРИХОДИ 

   Към 31.12.2020 г. рамката на бюджета на община Исперих е увеличена с 2 522 391 лв. 

като промяната по дейности е както следва: 

за дейностите държавна отговорност                                                         2 410 167 лв. 

за дейностите общинска отговорност                                                           112 224 лв. 

в т.ч. нетно изменение по параграфи 

1. Увеличена обща субсидия §§ 31-11                                                       680 200 лв. 

- Средства за възнаграждения и осгурителни вноски 

 на кметове и кметски наместници (ФО-6/05.03.2020 Г.)      26 200 лв. 

- Корекция във връзка с промяната на натуралните  

показатели по информационната система на  

МОН във функция „Образование” (ФО-12/27.04.2020 г.)                  -73 038 лв. 



 

10  

- Корекция във връзка промяна на натуралните показатели 

във функция „Здравеопазване”(ФО-17/28.04.2020 г.)                       - 83 445 лв. 

- Средства за закупуване на познавателни книжки, учебници 

 и  учебни помагала за децата и учениците в общинските 

 детски градини и училища за 2020 г. (ФО-18/04.05.2020 г.)            118 217 лв. 

                       - Средства за работа с деца и ученици от уязвими  

групи и за кариерно ориентиране и консултиране   

функция „Образование”(ФО-19/04.05.2020 г.)                                   200 060 лв. 

- Средства за финансово осигуряване на дейности по  

 национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура 

 на персонала” функция „Образование” (ФО-27/07.07.2020 г.)         50 978 лв. 

- Средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта 

общинските детски градини и училища  (ФО-35/05.08.2020 г.)           7 388 лв. 

- Средства относно увеличение на стандартите за делегираните от 

 държавата дейности за функция „Здравеопазване” и „Социално  

осигуряване, подпомагане и грижи” (ФО-36/05.08.2020 г.)              112 670 лв. 

- Средства за финансово осигуряване на дейности по  

национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура 

на персонала” функция „Образование” (ФО-41/14.09.2020 г.)          79 823 лв. 

- Средства за финансово осигуряване на дейности по  

национална програма „Участвай и променяй-родителят, активен 

партньор в училищният живот” функция „Образование”  

 (ФО-45/28.09.2020 г.)                                                                                4 948 лв. 

- Средства за закупуване на преносими компютри за нуждите  

на училищата (ФО-52/02.11.2020 г.)                                                     44 858 лв. 

- Средства за финансово осигуряване на дейности по  

национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура 

на персонала” функция „Образование” (ФО-53/03.11.2020 г.)          46 084 лв. 

- Средства за възстановяване на транспортните разходи 

или на разходите за наем на педагогическите  

специалисти (ФО-55/24.11.2020 г.)                                                        22 468 лв. 

- Средства за финансово осигуряване на дейности по 

национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик” 

(ФО-56/25.11.2020 г.)                                                                                    648 лв. 

- Средства за защитени специалности (ФО-59/02.12.2020 г.)             4 665 лв. 

- Средства за изплащане на допълнително възнаграждение 

за постигнати резултати от труда на директорите на 

на общинските детски градини и училища (ФО-60/02.12.2020 г.)     34 058 лв. 

- Средства за финансово осигуряване на дейности по  

национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура 

на персонала” функция „Образование” (ФО-61/10.12.2020 г.)          19 795 лв. 

- Средства за интернет свързаност и електронни дневници 

функция „Образование” (ФО-63/15.12.2020 г.)                                      7 110 лв. 

- Средства за финансово осигуряване на дейности по  

 национална програм „Без свободен час”, „Бизнесът преподава”, 

 „Иновации в действие” (ФО-75/22.12.2020 г.)                                    10 070 лв. 
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- Средства за осигуряване на ефективни противооепидемични 

 мерки за ограничаване на разпространението на Ковид-19  

в училищата (ФО-76/23.12.2020 г.)                                                     46 643 лв. 

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

- Трансформиране на част от целевата субсидия  

за капиталови разходи за 2020 г., в целеви трансфер 

за извършване неотложни текущи ремонти                                   - 691 700 лв. 

          3. Увеличен целеви трансфер §§ 31-18                         846 317 лв.  

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

целеви трансфер за извършване  

неотложни текущи ремонти                                                              691 700 лв. 

-  Средства за присъдена издръжка (ФО-14/28.04.2020 г.)                  8 838 лв. 

-  Средства за присъдена издръжка (ФО-28/22.07.2020 г.)                  7 885 лв. 

-  Средства за присъдена издръжка (ФО-48/23.10.2020 г.)                  8 270 лв. 

-  Средства за присъдена издръжка (ФО-65/16.12.2020 г.)                  7 995 лв. 

-  Средства за пътни р-ди на прав. болни (ФО-15/28.04.2020 г.)            376 лв. 

-  Средства за пътни р-ди на прав. болни (ФО-49/23.10.2020 г.)            323 лв. 

-  Средства за пътни р-ди на прав. болни (ФО-66/16.12.2020 г.)            230 лв. 

- Средства за ремонт на покрива на  

НЧ „Нов живот-1940” с.Конево (ФО-70/17.12.2020 г.)                     30 000 лв. 

- Средства за възстановяване на разходи, направени от общините 

за осигуряване на противоепидемичните мерки за разпространяване 

на Ковид-19 (ФО-74/22.12.2020 г.)                                                         90 700 лв. 

        4. Трансфер §§ 31-28                                                                                      220 197 лв.  

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

от Закона за предучилищното и училищното образование             220 197  лв. 

        5. Трансфер §§ 31-20                                                                                      - 1 482 лв. 

- Възстановени неусвоени средства от ОУ „Отец Паисий” 

с. Подайва по нацинолана програма „Осигуряване на съвременна 

образователна среда”                                                                           - 1 482  лв. 

         6. Трансфер §§ 61-00                                                                                  1 315 912 лв. 

- Трансфери от АСП – програми за временна заетост                    248 681 лв. 

- Трансфери от АСП – за механизъм лична помощ                           919 042 лв. 

- Трансфери от АСП – за проект „Топъл обяд”                                  67 802 лв. 

- Трансфери от АХУ – за изграждане на рампа за хора  

с увреждания                                                                                              7 806 лв. 

- Трансфери от ЦИК                                                                                    714 лв. 

- Трансфери от МОН                                                                                3 138 лв. 

 - Трансфери от Министерство на културата                                   50 608 лв. 

- Трансфер от Фонд „Социална закрила”                                            18 121 лв. 
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          7. Трансфер §§ 36-19                                                                                   160 856 лв. 

- Трансфери от АСП – за механизъм лична помощ                           160 856 лв. 

8. Трансфер §§ 64-01 – Договори „ПУДООС”                                   27 381 лв. 

-  Договор с „ПУДООС” при Община Исперих                                   24 905 лв. 

-  Договор с „ПУДООС” при ОУ „Отец Паисий” с.Подайва            2 476 лв.   

          9. Решение №125 на ОбС – Исперих, промяна плана на §§ 78-88     - 90 943 лв.                           

         10. Промяна на плана §§ 24-04, §§ 24-05, §§ 45-01 – ОУ „Васил Левски”    

              с.Тодорово                                                                                                       741 лв. 

         11. Промяна на плана§§ 24-04, §§ 24-05,§§ 45-01, §§ 36-19,  §§ 37-01 

                ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих                                                        54 444 лв. 

         12. Промяна на плана §§ 45-01 – ЦНСТДМУ гр.Исперих                            50 лв. 

         13. Промяна на плана §§ 24-05§§ 3702  – ОУ „Васил Априлов”  

                гр.Исперих                                                                                                      295 лв.    

         14. Промяна на плана §§ 36-19 – ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих               8 лв.  

         15. Промяна на плана §§ 24-05, §§ 3702 –  

                ПГ „Васил Левски” гр.Исперих                                                              - 236 лв. 

         16. Промяна на плана §§ 36-19, ДГ „Щастливо детство” гр.Исперих      318 лв. 

         17. Промяна на плана §§ 24-06 ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево                -3 лв. 

         18. Промяна на плана §§ 24-04, §§ 3702, ОУ „Отец Паисий” с.Подайва    49 лв. 

         19. Промяна на плана §§ 24-05, §§ 24-06, §§ 37-02 – ОУ „Христо Ботев”    

               с.Лудогорци                                                                                                - 1 635 лв. 

         20. Промяна плана §§ 45-01, 36-19  – КСУДС-Лудогорие Исперих        1 622 лв. 

 

Рамката на бюджета на Община Исперих към 31.12.2020 г. възлиза на  27 246 575  лв. в т. 

ч. за: 

държавни дейности  -           18 352 442 лв.; 

за общински дейности  -       8 894 133 лв.; 

в т. ч. дофинансиране -            697 932 лв; 

 

Плана на приходите по бюджета на Община Исперих и отчета към 31.12.2020 г. 

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

 

 

Вид на прихода 

Общо В това число  

Коригиран 

план 

Отчет Държавни Общински 

План Отчет План Отчет 

1 Всичко собствени 

приходи 

 

4 973 620 

 

 4 838 068 

 

396 833 

 

396 833 

 

4 576 787  

 

4 441 235 

В т.ч. имуществени 

данъци 

 

1 606 710 

 

1 596 016 

 

0 

 

0 

 

1 606 710 

 

1 596 016 

Неданъчни 3 366 910 3 242 052 396 833 396 833 2 970 077 2 845 219 

2 Субсидии от РБ 18 291 830 18 291 408 15 739 130  15 739 130 2 552 700 2 552 278 

В т.ч. обща допълваща 15 456 498 15 456 498 15 456 498 15 456 498 0 0 

обща изравнителна 1 720 300 1 720 300 0 0 1 720 300 1 720 300 

целеви  трансфери от ЦБ 

-3113 

50 000 49 976 0 0 50 000 49 976 

целеви .трансфери от ЦБ 

-3118 

846 317 846 317 63 917 63 917 782 400 782 400 

целеви .трансфери от  

ЦБ -3128 

220 197 220 197 220 197 220 197 0 0 

възст. трансфери за ЦБ - 1482 - 1880 -1482 -1482  -398 

3 Трансфери 707 098 920 323 1 224 029 1 214 779 -516 931 -294 456 

по §61-01 1 123 056 1 487 923  972 872 986 720  150 184 501 203 
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по §61-02 - 692 020 - 633 204 0 0 -692 020 -633 204 

по §61-05 248 681 248 681 248 681 248 681  0 0 

по §62-01 0 74 0 74 0 0 

по §62-02 0 -198 079 0 -23 171 0 - 174 908  

по §64-01 27 381 14 928 2 476 2 475 24 905 12 453 

4 Преходен остатък по 

левови сметки  

1 914 597 1 914 597 651 334 651 334 1 263 263 1 263 263 

5 Врем.безлихв.заеми 

между бюджет и СЕС  

496 242 173 884 430 985 108 627 65 257 65 257 

6 Временни безлихвени 

заеми от/за държавни 

предприятия и други 

сметки, включени в 

консолидираната 

фискална програма (нето) 

 

1 109 057 

  

0 

 

 

0 

 

0 

 

1 109 057 

 

0 

7 Погашения по 

дългосрочни и 

краткосрочни заеми 

-156 000 -156 000 0 0 -156 000 -156 000 

8 Наличности в лева по 

левови сметки в края на 

периода 

0 -2 293 991 0 - 1760 691 0 -533 300 

9 Наличности в левова 

равностойност по 

валутни сметки   от 

предходен период 

42 135 42 135 42 135 42 135 0 0 

  10 Наличности в левова 

равностойност по 

валутни сметки  в края  

на периода 

0 -157 842 0 -157 842 0 0 

11 Левови наличности в каса 0 0 0 0 0 0 

 

12 Левова равностойност на 

валутни наличности в 

каса 

0 0 0 0 0 0 

    13 Събрани средства и 

извършени плащания за 

сметка на други бюджети 

и фондове 

-129 616 238 122 -129 616 238 122 0 0 

   14 Друго финансиране -2388 0 -2388 0 0 0 

 

 Всичко 27 246 575 23 810 704 18 352 442 16 472 427 8 894 133 7 338 277 

 

Размерът на постъпилите приходи към 31.12.2020 г. е 26 262 537 лв. – 96 % от плана  

в т.ч. 

за държавни дейности   -    18 390 960 лв.  

за общински дейности  -     7 871 577 лв.  

Изпълнението на местните данъчни приходи е 99 % спрямо годишния план. 

В това число изпълнението на : 

приходите от патентен данък  61 % 

на  данък върху недвижимите имоти  105 % 

на данък върху превозните средства  96 % 

на данък при придобиване на имущество  111 % 

на  туристическия данък  47 % 

Собствените неданъчни приходи са изпълнени на 96 % спрямо годишния план. От   

тях  изпълнението на: 

§24-04 нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция  80 %        

§24-05 приходи от наем на имущество  70 %      

§24-06 приходи от наем на земя   105 % 
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§24-07 приходи от дивиденти                                                                           0 % 

§27-04 приходи от такси за ДСП  112 % 

§27-05 приходи от пазари и тържища  66 % 

§27-07 приходи от ТБО  102 %  

§27-10 приходи от технически услуги  94 %  

§27-11 приходи от административни услуги  60 %  

§40-00- постъпления от продажба на нефинансови активи  121 % 

 

Остатъкът към 31.12.2020 г. по левови бюджетни сметки е в размер на  2 293 991 лв.    

в т.ч.  

         за държавни дейности         1 760 691 лв.  

         за общински дейности         533 300 лв. 

Остатъкът към 31.12.2020 г. в левова равностойност по валутните сметка е в размер 

на  157 842 лв.     

в т.ч.  

         за държавни дейности         157 842 лв.  

         за общински дейности         0 лв. 

 

Остатъкът към 31.12.2020 г. по  касовите наличности е в размер на  0 лв.    в т.ч.  

         за държавни дейности         0 лв.  

         за общински дейности         0 лв. 

 

II.  РАЗХОДИ 

Плана на разходите по бюджета  на Община Исперих към 31.12.2020 г. е както следва:   
                                       

                                 Актуализиран план на разходи 

  Всичко Държавни 
дейности 

Общински 
Дейности 

Разходи за ДД 
за сметка на 

общ.приходи 
1 Общи държавни служби 3 318 316 1 505 914 1 361 847 450 555 

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

3 Образование 12 578 625 12 067 957 481 138 29 530 

4 Здравеопазване 898 783 641 330 257 453 0 

5 Соц.осигуряване  

подпомагане  и грижи 
3 368 213 2 896 420 471 144 649 

6 Жил.строителство, 
багоустрояване и ком. 

Стопанство 

4 736 950 0 4 736 950 0 

7 Почивно дело и култура 1 481 387 919 282 366 140 195 965 

8 Икономически дейности и 

услуги 
514 529  0 514 529 0 

9 Разходи некласифицирани 

в другите функции 

3 000 0 3 000 0 

10 Резерв 0 0 0 0 

 

 

Общо разходи 27 246 575 18 352 442 8 196 201 697 932 

 

Реално изплатените разходи към 31.12.2020 г.възлизат на 23 810 704 лв. и това са 87 % от 

годишния план както следва: 

 

 за държавни дейности    -  16 472 427 лв.   /приложение №4/ 

 за общински дейности    -  6 916 438 лв.   /приложение №5/ 

 за дофинансиране            -    421 839 лв.   /приложение №6/ 
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1. Разходи за дейности държавна отговорност. 

Изплатените разходи в дейностите държавна отговорност  към 31.12.2020 г.са в размер на 

16 472 427 лв. и представляват 90 % от годишния план. 

 
 

 
№ 

по ред 

 

 
Наименование 

 
Разходи към 

31.12.2020 г. 

 
1   Общи държавни служби 1 337 755 

2 Отбрана и сигурност 147 575 

3 Образование 10 986 907 

4 Здравеопазване 561 659 

5 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 2 573 655 

6 Жилищно строителство, благоустрояване, 

ком..стопанство 
0 

 

7 Почивно дело, култура 864 876                  

8 Икономически дейност 0 

9 Разходи некласифицирани в другите функции 0 

  Всичко разходи 16 472 427 

 

 

 

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

 

 Към 31.12.2020 г. са извършени разходи за 421 839 лв. и те са 60 % от годишния план. 

 

 
№ 

По ред 
 
Наименование 

 
Разходи към 

31.12.2020 г. 

1   Общи държавни служби 314 190 

2 Отбрана и сигурност 19 384 

3 Образование 13 000 

4 Социално осигуряване и грижи 649 

5 Почивно дело, култура 74 616 

  Всичко разходи 421 839 

    

              

 

 

 

 

 

 3.Разходи за дейности общинска отговорност. 

 

Реално изплатените  към 31.12.2020 г. разходи в дейностите  общинска отговорност са в 

размер на 6 916 438 лв. и представляват 84 % от годишния план, а именно: 
 

 
№ 

по ред 

 

 
Наименование 

 
Разходи към 

31.12.2020 г. 
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        1   Общи държавни служби 943 511 

        2 Образование 285 133 

        3 Здравеопазване 224 824 

        4 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 443 720 

        5 Жилищно строителство, благоустрояване, 

ком.стопанство 
4 386 808 

        6 Почивно дело, култура 213 758 

        7 Икономически дейности 416 897  

        8 Разходи некласифицирани в другите функции 1 787 

  Всичко разходи 6 916 438 

 

 

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

планираните и усвоени средства са: 

√ по § 42-14 – обезщетения и помощи, при годишен план 11 000 лв. към 31.12.2020г. са 

усвоени 3 700 лв.;  

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

лв. към 31.12.2020 г. са усвоени 1 000 лв. 

√  за награди, при годишен план 4 000 лв. към 31.12.2020 г. са усвоени 840 лв. 

√ за представителни разходи: 

- на Кмета на Община Исперих, при год.план 12 132 лв. към 31.12.2020 г. са усвоени            

8 055 лв. 

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

усвоени средства : 

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

6 066 лв., към 31.12.2020 г. са усвоени 3 672 лв.;  

 

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

култура, религиозни дейности” 

          √ по § 43-09 – други субсидии и плащания, при годишен план 70 000 лв. за 

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

31.12.2020 г. са усвоени 21 500 лв.;  

         

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

религиозни дейности”  

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

подпомагане на религиозни храмове, към 31.12.2019 г. са усвоени 2 000 лв.;  

 

4. Просрочени задължения 

Към 31.12.2020 г. в дейностите държавна отговорност няма просрочени задължения.  

Към 31.12.2020 г. в дейностите общинска отговорност няма просрочени задължения. 

/Приложение №7/.     

 

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

31.12.2020 г. по видове са представени в следната таблица: 

 
 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Видове 

разходи 

 

Общо В това число 

Утвърден 

план 

Отчет Държавни Общински, 

в т.ч. ДД с 

общински приходи 

Утвърден 

план 

Отчет Утвърден 

план 

Отчет 
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1 За заплати  13 982 210 12 873 346 12 286 552 11 555 291 1 695 658 1 318 055 

2 За осигуровки 2 887 670 2 673 703 2 571 330 2 414 718 316 340 258 985 

3 За стипендии 90 009 89 280 90 009 89 280 0 0 

4 За храна 767 627 592 417 448 245 351 562 319 382 240 855 

5 За 

медикаменти 

24 033 13 808 23 583 13 589 450 

  

219 

 

6 За постелен 

инветар,облекл 

164 670 

 

91 127 105 960 65 219 

 

58 710 25 908 

7 За учебни р-ди 

и книги 

168 335 129 773 144 781 117 802 23 554 11 971 

 

8 Материали 1 511 303 1 225 714 409 850 236 004 1 101 453 989 710 

9 За вода,горива 

и енергия 

1 103 164 831 205 446 608 351 999 656 556 479 206 

10 Външни услуги 2 104 805 1 668 749 630 742 463 550 1 474 063 1 205 199 

11 Текущ ремонт 2 067 139 1 763 117 270 239 86 680 1 796 900 1 676 437 

 

12 

Платени 

данъци, такси и 

административ

ни санкции 

290 046 227 940 146 157  94 379 143 889 133 561 

13 Командировки 44 656 12 706 16 668 8 426 27 988 4 280 

 

14 

Застраховки и 

други фин. 

услуги 

59 734 40 915 31 699 29 127 28 035 11 788 

15 Такса 

ангажименти 

по заеми 

1 485 1 485 0 0 1 485 1 485 

16 СБКО 45 769 8 659 32 181 8 659 13 588  0 
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Разходи за дог. 

санкции и 

неустойки, съд. 

обезщ. и 

разноски 

10 679 10 518 7 359 7 359 3 320 3 159 

18 Други разходи 56 721 12 787 29 357 220 27 364 12 567 
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Текущи 

трансфери, 

обезщетения и 

помощи за 

домакинствата 

73 342 54 654 57 342 49 954 16 000 4 700 

20 Субсидии 453 795 380 846 373 795 357 346 80 000 23 500 

21 Разходи за 

лихви 

3 000 1 787 0 0 3 000 1 787 

22 Разходи за 

членски внос 

23 584 13 982 0 0 23 584 13 982 

23 Капиталови 

разходи 

1 312 799 1 092 186 229 985 171 263 1 082 814 920 923 

24 Резерв  0 0 0  0 0 0 
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 Общо 27 246 575 23 810 704 18 352 442 16 472 427 8 894 133 7 338 277 

        

 

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ. 

 

Към 31.12.2020 г. усвоените  капиталови разходи  са  в размер на  1 781 243 лв. 

(Приложение №8). 

Планът на капиталовите разходи към 31.12.2020 г. е  2 698 078 лв., а изпълнението е в 

размер на 1 781 243 лв. – 66.02 %, както следва: 

по Бюджета: 

Държавни дейности – при план  229 985 лв. са усвоени 171 263 лв. – 74,47 %. 

Местни дейности – при план  1 065 124 лв. са усвоени 920 923 лв. – 86,46 %. 

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

по СЕС: 

При план  1 385 279 лв. са усвоени 689 057 лв. – 49,74  %. 

 

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

- от целева субсидия за КР от Републикански бюджет  - 51 403 лв.; 

- от собствени бюджетни средства – 820 592 лв.; 

- от ПУДООС – 12 453 лв.; 

- от други източници – 207 738 лв.; 

- от ОПНОИР – 18 814 лв.; 

- от РА – 670 243 лв.; 

- от ОПРЧР – 0 лв. 

 

IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

 

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

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

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

от Кохезионния фонд към Община Исперих 

Наличността по сметката в началото на годината е 41 835 лв. Постъпилите приходи  през 

2020 г. са в размер на 2 830 820 лв. Направени  са   разходи  за 2 602 555 лв.  Към 

31.12.2020 г. наличността  по сметката е  270 100 лв. 

 

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

към Община Исперих. 

Наличността по сметката в началото на годината е 0 лв. Постъпилите приходи  през 2020 

г. са в размер на 731 225 лв. Направени  са   разходи  за 731 225 лв.  Към 31.12.2020 

наличността по сметката е 0 лв. 

 

Разпределението на приходите и разходите по програми е както следва: 

- Сметки за средства от  Европейския съюз 

 

Приходите по сметките за средства от ЕС – код 7443 на община Исперих към 31.12.2020 г. 

са – 3 603 880 лв. (в.т.ч. преходен остатък 41 835 лв.) както следва:    
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- по ОПРЧР                           -      2 473 508 лв.  

- по РА                                   -       731 225 лв.  

- по ОПРР                              -                    0 лв.   

- по ОПНОИР                       -         390 773 лв.  

- по ФЕПНЛ                           -            8 374 лв. 

Извършените разходи към 31.12.2020 г. са за – 3 333 780 лв. и те са:                                    

- по ОПРЧР                           -      2 215 606 лв.  

- по РА                                   -         731 225 лв. 

- по ОПРР                              -                    0 лв.   

- по ОПНОИР                       -         378 575 лв.  

- по ФЕПНЛ                           -            8 374 лв. 

Остатъкът по сметки 7443 на 31.12.2020 г. е  270 100 лв. 

 

-  Други средства от Европейския съюз 

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

31.12.2020 г. са – 10 301 лв. (в това число преходен остатък 0 лв.).    

Извършените разходи към 31.12.2020 г. са за  - 10 301 лв.  

Остатъкът по сметки от СЕС и касови наличности към 31.12.2020 г. е  0 лв. 

 

-  Други международни програми 

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

31.12.2020г. са 0 лв. (в това число преходен остатък 0 лв.).    

Извършените разходи към 31.12.2020 г. са за   0 лв.                                    

 

V. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА 

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

остатъка по нея  към 31.12.2020 г. е 386 960 лв. 

 

VI. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

 

Към 01.01.2020 г. Община Исперих има текущ дълг в размер на 156 000 лв. През 2020 г. са 

погасени 156 000 лв. главница, 1 786 лв. лихви и 600 лв. такси по дългосрочен дълг към 

ФЛАГ „ЕАД”.  

През 2020 е сключен договор за овърдрафт с обслужващата банка за ползване при 

необходимост за временен недостиг на средства в размер на 400 000 лв. През 2020 г. са 

усвоени от овърдрафта 0 лв., погасени 0 лв. главница и платени такси за в размер на  1 485 

лв.  

Към 31.12.2020 г. крайният размер на дълга за 2020 година е 0  лв.  /Приложения №№№ 

10, 11, 12/. 
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VII. ОДИТИРАН ОТЧЕТ И ОДИТНО СТАНОВИЩЕ 

 

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

годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г. се внасят за приемане и 

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

годишния финансов отчет на община Исперих за 2020 г. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

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

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

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

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

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

на Община Исперих. 

 

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

31.12.2020 г.в размер на 27 246 575 лв.в т.число: 

за държавни дейности      18 352 442 лв. 

за общински дейности    8 894 133 лв. 

     

2. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2020 г.в размер на 

26 262 537 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 18 390 960 лв. 

за общински дейности    7 871 577 лв. 

 

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

31.12.2020 г. в размер на 27 246 575 лв. в т.число: 

за държавни дейности      18 352 442 лв. 

за общински дейности    8 196 201 лв. 

в т.ч. дофинансиране    697 932 лв. 

   4. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 31.12.2020 г.в размер на 

23 810 704 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                16 472 427 лв.  

за общински дейности 6 916 438 лв. 

за дофинансиране 421 839 лв. 

 

5. Приема актуализирания план на капиталовите разходи към 31.12.2020 г. в размер на 

2 698 078  лв. в т.число: 

за държавни  1 615 264 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 1 385 279 лв. 

за общински дейности  1 065 124 лв. 

за  дофинансиране    17 690 лв. 

 

6. Приема разходите за капиталовите разходи към 31.12.2020 г. в  

размер на 1 781 243 лв. в т.число: 

за държавни  860 320 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 689 057 лв. 

за общински дейности  920 923 лв. 
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за  дофинансиране    0 лв. 

 

7. Приема годишния отчет за състоянието на общинския  дълг към 31.12.2020 г. съгласно 

Приложение № 10, Приложение № 11 и Приложение № 12                                        

 

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

в размер на    3 672 лв. 

 

9. Приема разходите за представителни цели на Кмета  

на Община Исперих в размер на                                                       8 055 лв. 

 

10.Приема разходите за награди                                                          840 лв. 

 

11.Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       4 700 лв. 

 

12.Приема разходите за спортни клубове                                  21 500 лв. 

 

13.Приема разходите за религиозни храмове                            2 000 лв. 

 

14.Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                       3 614 181 лв. 

 

15. Приема разходите  по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове 3 344 081 лв. 

 

16.Приема остатъка по бюджетните сметки в лева                                   2 293 991 лв.  

в т.ч.: за държавни дейности                                1 760 691 лв.  

           за общински дейности 533 300 лв. 

 

17.Приема остатъка по валутните сметки /в левова равностойност/    157 842 лв.  

 

18.Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

 за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

 европейски фондове    270 100 лв.  

 

19.Приема остатъка по набирателните сметки                                        386 960 лв.  

 

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

годишния финансов отчет на община Исперих за 2020 г. 

 

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 четиринадесетдневен срок от обявяването 

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

кодекс.  
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 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.  

 Моля становището на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин като председател на водеща комисия. 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 23.09.2021г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Докладната е разгледана на заседание на всички постояни комисии 

 Заповядайте г-н Мюсреф 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, 

ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ» 

 

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

въпроси“ проведено на 23.09.2021г. от 13.00ч след  разглеждането на докладната записка  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 4 4 0 0 

 

 

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

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

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Аргилов. 

 

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

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 23.09.2021г. от 

13.00ч след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 
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Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

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

духовни дейности“ 

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

23.09.2021г. от 13.30ч. 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 „ Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте д-р Ахмедова. 

 

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

дейности» 

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

23.09.2021г. от 13.30ч. 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 „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

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

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 23.09.2021г. от 

15.00ч. 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. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

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

гори» 

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

23.09.2021г. от 16.00ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя 

 За протокола да бъде отбелязано, че общинските съветници Даниел Димитров 

и Бейти Руфад заеха местата си и в момента броя на общинските съветници в зала е 

25. 

 Няма въпроси към вносителя. Преминаваме към поименно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.09.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община 

Исперих към 31.12.2020 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     

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     
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17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА     

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 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 260 

 

 

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

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

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

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

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

на Община Исперих. 

 

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

31.12.2020 г.в размер на 27 246 575 лв.в т.число: 

за държавни дейности      18 352 442 лв. 

за общински дейности    8 894 133 лв. 

     

2. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2020 г.в размер на 

26 262 537 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 18 390 960 лв. 

за общински дейности    7 871 577 лв. 

 

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

31.12.2020 г. в размер на 27 246 575 лв. в т.число: 

за държавни дейности      18 352 442 лв. 

за общински дейности    8 196 201 лв. 

в т.ч. дофинансиране    697 932 лв. 

   4. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 31.12.2020 г.в размер на 

23 810 704 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                16 472 427 лв.  
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за общински дейности 6 916 438 лв. 

за дофинансиране 421 839 лв. 

 

5. Приема актуализирания план на капиталовите разходи към 31.12.2020 г. в размер 

на 2 698 078  лв. в т.число: 

за държавни  1 615 264 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 1 385 279 лв. 

за общински дейности  1 065 124 лв. 

за  дофинансиране    17 690 лв. 

 

6. Приема разходите за капиталовите разходи към 31.12.2020 г. в  

размер на 1 781 243 лв. в т.число: 

за държавни  860 320 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 689 057 лв. 

за общински дейности  920 923 лв. 

за  дофинансиране    0 лв. 

 

7. Приема годишния отчет за състоянието на общинския  дълг към 31.12.2020 г. 

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

 

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

в размер на    3 672 лв. 

 

9. Приема разходите за представителни цели на Кмета  

на Община Исперих в размер на                                                       8 055 лв. 

 

10.Приема разходите за награди                                                          840 лв. 

 

11.Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       4 700 лв. 

 

12.Приема разходите за спортни клубове                                  21 500 лв. 

 

13.Приема разходите за религиозни храмове                            2 000 лв. 

 

14.Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                       3 614 181 лв. 

 

15. Приема разходите  по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове 3 344 081 лв. 

 

16.Приема остатъка по бюджетните сметки в лева                                  2 293 991 лв.  

в т.ч.: за държавни дейности                                1 760 691 лв.  

           за общински дейности 533 300 лв. 

 

17.Приема остатъка по валутните сметки /в левова равностойност/    157 842 лв.  

 

18.Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

 за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

 европейски фондове    270 100 лв.  
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19.Приема остатъка по набирателните сметки                                        386 960 лв.  

 

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

на годишния финансов отчет на община Исперих за 2020 г. 

 

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 четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  
           

 

         
           

 Приложенията са прехвърлени на диск и са неразделна част от Протокола. 
 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община 

Исперих към 30.06.2021 г. 

 

 Бейти Бекир –Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение №185, протокол № 22 от 12.02.2021 год. на Общински съвет-Исперих бе приет 

бюджета на община Исперих за 2021 год. в размер на  26 576 268 лв.: 

в т.ч. за: 

държавни дейности   –  19 299 258 лв.; 

общински дейности   –    6 619 236 лв.; 

дофинансиране на ДД -      657 774 лв.; 

I. ПРИХОДИ 

    Към 30.06.2021 г. рамката на бюджета на община Исперих е увеличена с 1 340 806лв., 

като промяната по дейности е както следва: 

за дейностите държавна отговорност                                                         1 365 304 лв. 

за дейностите общинска отговорност                                                           - 24 498 лв. 

в т.ч. нетно изменение по параграфи 

 

1. Увеличена обща субсидия §§ 31-11                                                       317 306 лв. 

-  Средства за финансово осигуряване на дейности по 

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” 

 (ФО-13/19.02.2021 г.)                                                                              49 000 лв. 

-  Средства за възстановяване на транспортните разходи 

 или на разходите за наем на педагогическите 

специалисти (ФО-22/19.03.2021 г.)                                                        25 952 лв. 
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- Средства за работа с деца и ученици от уязвими  

групи и функция „Образование”(ФО-30/23.04.2021 г.)                                  265 205 лв. -  Корекция 

във връзка с промяната на натуралните  

показатели по информационната система на  

МОН във функция „Образование” (ФО-28/22.04.2021 г.)                           - 119 037 лв.     

- Корекция във връзка промяна на натуралните показатели 

във функция „Здравеопазване”(ФО-32/29.04.2021 г.)                                      - 2 212 лв. 

- Средства за закупуване на познавателни книжки, учебници 

и  учебни помагала за децата и учениците в общинските 

детски градини и училища за 2021 г. (ФО-36/04.06.2021 г.)                            95 598 лв. 

-  Средства за финансово осигуряване на дейности по национална 

програма  „Осигуряване на съвременна образователна среда” 

 (ФО-38/14.06.2021 г.)                                                                                2 800 лв. 

 

2. Увеличен целеви трансфер §§ 31-18                                10 595 лв.  

-  Средства за покриване на разходите за обслужването от   

банките на операциите на бюджетните организации по 

събирането на приходи чрез картови плащания 

(ФО-12/11.02.2021 г.)                                                                                 1 375 лв. 

- Средства за присъдена издръжка (ФО-25/19.04.2021 г.)                   8 675 лв. 

-  Средства за пътни р-ди на прав. болни (ФО-26/19.04.2021 г.)            283 лв. 

- Средства за компенсация на намалението в приходите от 

данък върху таксиметровия превоз (ФО-31/27.04.2021 г.)                                  262 лв. 

 

3. Трансфер §§ 31-28                                                                                    207 225 лв.  

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

от Закона за предучилищното и училищното образование              185 373 лв. 

- Компенсации за пътувания по вътрешноградския 

 и междуселищния автомобилен транспорт                                       21 852 лв. 

 

4. Трансфер §§ 31-20                                                                                   - 50 411 лв.  

- Възстановени неусвоени  целеви средства от 2020 г. за осигуряване 

 на безплатния транспорт на деца ученици по чл.283,ал.2 от  

Закона за предучилищното и училищното  образование                   - 30 873 лв. 

- Възстановени средства съгласно доклад на  

АДФИ №ДИД7-РЗ-3/01.04.2021 г.                                                        - 19 538 лв. 

 

5. Трансфер §§ 61-00                                                                                   878 867 лв. 

- Трансфери от АСП – програми за временна заетост                       66 002 лв. 

- Трансфери от АСП – по Закона за  личната  помощ                       514 261 лв. - Трансфери 

от АСП – за реализиране на Приемна грижа                61 554 лв. - Трансфер от 

Обл.администрация за ОТП – избори 2021                78 429 лв. 

- Трансфери от ЦИК-възнагр. ОИК                                                         3 848 лв. 

- Трансфер от Обл.адм. за възнагр.на СИК – избори 2021                  86 447 лв. 

- Трансфери от Министерство на културата                                     68 326 лв. 

 

6. Трансфер §§ 64-01 – Договори „ПУДООС”                                         17 432 лв. 
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-  Договор с „ПУДООС” за ОУ „Отец Паисий” с.Подайва                  2 476 лв.   

-  Договор с „ПУДООС” за кметство с.М.Поровец                              9 981 лв.  

- Договор с „ПУДООС” за Детска градина с.Подайва                         4 975 лв.  

 

 

7. Промяна на плана§§ 45-01 - ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих           333 лв. 

 

8. Промяна плана §§ 45-01 – КСУДС-Лудогорие Исперих                        350 лв. 

 

9. Промяна на плана §§ 24-05 – ОУ „Васил Левски” с.Тодорово              200 лв. 

 

10. Реш.№227/27.05.21 г.на ОбС – Исперих, промяна §§ 61-00             -41 091 лв 

 

Рамката на бюджета на Община Исперих към 30.06.2021 г. възлиза на  27 917 074  лв. в т. 

ч. за: 

държавни дейности  -           20 664 562 лв.; 

за общински дейности  -        6 594 738 лв.; 

в т.ч. за: дофинансиране ДД – 657 774 лв.; 

 

Плана на приходите по бюджета на Община Исперих и отчета към 30.06.2021 г. 

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

 
 

 

 

Вид на прихода 

Общо В това число  

Коригиран 

план 

Отчет Държавни Общински 

План Отчет План Отчет 

1 Всичко собствени 

приходи 

 

4 705 488 

 

2 439 987 

 

181 050 

 

18 082 

 

4 524 438  

 

2 421 905 

В т.ч. имуществени 

данъци 

 

1 780 606 

 

1 099 825 

 

0 

 

0 

 

1 780 606 

 

1 099 825 

Неданъчни 2 924 882 1 340 162 181 050 18 082 2 743 832 1 322 080 

2 Субсидии от РБ 20 418 583 10 992 132 17 730 146  10 001 675 2 688 437 990 457 

В т.ч. обща допълваща 17 564 374 9 857 755 17 564 374 9 857 755 0 0 

обща изравнителна 1 852 200 959 500 0 0 1 852 200 959 500 

целеви  трансфери от ЦБ 

-3113 

834 600 29 320 0 0 834 600 29 320 

 

целеви .трансфери от ЦБ 

-3118 

10 595 10 595 8 958 8 958 1 637 1 637 

възстановени трансфери 

за ЦБ (-) -3120 

- 50 411 - 50 411 - 50 411 - 50 411 0 0 

целеви .трансфери от  

ЦБ -3128 

207 225 185 373 207 225 185 373 0 0 

3 Трансфери 628 460 1 181 183 881 343 881 343 -252 883 299 840 

по §61-01 1 175 836 1 115 843  812 865 812 865  362 971 302 978 

по §61-02 - 618 192 0 0 0 - 618 192 0 

по §61-05 66 002 66 002 66 002 66 002  0 0 

по §62-01 0 12 0 0 0 12 

по §62-02 - 23 220 - 23 080 0 0 - 23 220 - 23 080  

по §64-01 28 034 22 406 2 476 2 476 25 558 19 930 

4 Преходен остатък по 

левови сметки  

2 293 991 2 293 991 1 760 691 1 760 691 533 300 533 300 

5 Врем.безлихв.заеми 

между бюджет и СЕС  

81 578 70 285 322 358 127 896 -240 780 -57 611 

6 Временни безлихвени 

заеми от/за държавни 

предприятия и други 

 

0 

  

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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сметки, включени в 

консолидираната 

фискална програма (нето) 

7 Получени дългосрочни и 

краткосрочни заеми 

0 0 0 0 0 0 

8 Наличности в лева по 

левови сметки в края на 

периода 

0 - 5 925 679 0 - 3 911 985 0 - 2 013 694 

9 Наличности в левова 

равностойност по 

валутни сметки   от 

предходен период 

157 842 157 842 157 842 157 842 0 0 

   10 Наличности в левова 

равностойност по 

валутни сметки  в края  

на периода 

0 - 115 295 

 

0 - 115 295 0 0 

11 Левови наличности в каса 0 - 1429 0 - 1429 0 0 

 

12 Левова равностойност на 

валутни наличности в 

каса 

0 0 0 0 0 0 

    13 Събрани средства и 

извършени плащания за 

сметка на други бюджети 

и фондове 

- 366 480 -49 367 - 366 480 - 49 367 0 0 

    14 Друго финансиране -2 388 2 691 -2388 0 0 2 691 

15 Предоставен възмездна 

помощ 

 -15 000    -15000 

 Всичко 27 917 074 11 031 341 20 664 562 8 869 453 7 252 512 2 161 888 

 

Размерът на постъпилите приходи към 30.06.2021 г. е 17 073 744 лв. – 61 % от плана  

в т.ч. 

за държавни дейности   -   12 898 162 лв. – 62 % 

за общински дейности  -   4 175 582 лв. – 58 % 

 

Изпълнението на местните данъчни приходи е 52 % спрямо годишния план. 

В това число изпълнението на : 

приходите от патентен данък  62 % 

на  данък върху недвижимите имоти  69 % 

на данък върху превозните средства  59 % 

на данък при придобиване на имущество  63 % 

на  туристическия данък  16 % 

Собствените неданъчни приходи са изпълнени на 46 % спрямо годишния план. От тях  

изпълнението на: 

§24-04 нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция 22 %        

§24-05 приходи от наем на имущество  39 %      

§24-06 приходи от наем на земя   24 % 

§24-07 приходи от дивиденти                                                                           0 % 

§27-04 приходи от такси за ДСП  47 % 

§27-05 приходи от пазари и тържища  66 % 

§27-07 приходи от ТБО  71 %  

§27-10 приходи от технически услуги  53 %  

§27-11 приходи от административни услуги  54 %  

§40-00- постъпления от продажба на нефинансови активи  8 % 
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Остатъкът към 30.06.2021 г. по левови бюджетни сметки е в размер на  5 925 679 лв.    

в т.ч.  

         за държавни дейности         3 911 985 лв.  

         за общински дейности         2 013 694 лв. 

 

Остатъкът към 30.06.2021 г. в левова равностойност по валутните сметка е в размер 

на  0 лв.     

в т.ч.  

         за държавни дейности         115 295 лв.  

         за общински дейности         0 лв. 

 

 

Остатъкът към 30.06.2021 г. по  касовите наличности е в размер на  1 429 лв.    в т.ч.  

         за държавни дейности         1 429 лв.  

         за общински дейности         0 лв. 

 

 

II.  РАЗХОДИ 

 

Плана на разходите по бюджета  на Община Исперих към 30.06.2021 г. е както следва:   
                                       

                                 Актуализиран план на разходи 

  Всичко Държавни 
дейности 

Общински 
Дейности 

Разходи за ДД 
за сметка на 

общ.приходи 
1 Общи държавни служби 3 885 605 2 140 883 1 297 276 447 446 

2 Отбрана и сигурност 389 021 361 860 4 000 23 161 

3 Образование 14 055 026 13 564 310 461 419 29 297 

4 Здравеопазване 1 099 113 829 568 239 545 30 000 

5 Соц.осигуряване  

подпомагане  и грижи 
3 262 527 2 700 806 561 721 0 

6 Жил.строителство, 
багоустрояване и ком. 

Стопанство 

2 979 560 0 2 979 560 0 

7 Почивно дело и култура 1 631 918 1 045 283 458 765 127 870 

8 Икономически дейности и 

услуги 
536 463  21 852 514 611 0 

9 Разходи некласифицирани 

в другите функции 

6 040 0 6 040 0 

10 Резерв 71 801 0 71 801 0 

 

 

Общо разходи 27 917 074 20 664 562 6 594 738 657 774 

 

Реално изплатените разходи към 30.06.2021 г.възлизат на 11 031 341 лв. и това са 40 % от 

годишния план както следва: 

 за държавни дейности    -  8 869 453 лв.   /приложение №4/ 

 за общински дейности    -  1 970 691 лв.   /приложение №5/ 

 за дофинансиране            -    191 197 лв.   /приложение №6/ 

 

 

 

 

 

1. Разходи за дейности държавна отговорност. 
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Изплатените разходи в дейностите държавна отговорност  към 30.06.2021 г.са в размер на 

8 869 453 лв. и представляват 43 % от годишния план. 
 

 
№ 

по ред 

 

 
Наименование 

 
Разходи към 

30.06.2021 г. 

 
1   Общи държавни служби 875 011 

2 Отбрана и сигурност 62 236 

3 Образование 5 660 262 

4 Здравеопазване 316 568 

5 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 1 490 427 

6 Жилищно строителство, благоустрояване, 

ком..стопанство 
0 

 

7 Почивно дело, култура 464 949                  

8 Икономически дейност 0 

9 Разходи некласифицирани в другите функции 0 

  Всичко разходи 8 869 453 

 

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

 

 Към 30.06.2021 г. са извършени разходи за 191 197 лв. и те са 29 % от годишния план. 
    

         
№ 

По ред 
 
Наименование 

 
Разходи към 

30.06.2021 г. 

1   Общи държавни служби 128 405 

2 Отбрана и сигурност 10 142 

3 Образование 0 

4 Социално осигуряване и грижи 0 

5 Почивно дело, култура 52 650 

  Всичко разходи 191 197 

      

3.Разходи за дейности общинска отговорност. 

Реално изплатените  към 30.06.2021 г. разходи в дейностите  общинска отговорност са в 

размер на 1 970 691 лв. и представляват 30 % от годишния план, а именно: 
 

 
№ 

по ред 

 

 
Наименование 

 
Разходи към 

30.06.2021 г. 

 
        1   Общи държавни служби 482 525 

        2 Образование 134 588 

        3 Здравеопазване 70 632 

        4 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 200 326 

        5 Жилищно строителство, благоустрояване, 

ком.стопанство 
732 214 

        6 Почивно дело, култура 157 175 

        7 Икономически дейности 193 231  

        8 Разходи некласифицирани в другите функции 0 

  Всичко разходи 1 970 691 

 

 



 

33  

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

планираните и усвоени средства са: 

√ по § 42-14 – обезщетения и помощи, при годишен план  11 000 лв. към 30.06.2021 г. са 

усвоени 2 110 лв.;  

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

лв. към 30.06.2021 г. са усвоени 0,00 лв. 

√  за награди, при годишен план 4 000 лв. към 30.06.2021 г. са усвоени 400 лв. 

√ за представителни разходи: 

- на Кмета на Община Исперих, при год.план 13 588 лв. към 30.06.2021 г. са усвоени            

2 011 лв. 

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

усвоени средства : 

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

6 794 лв., към 30.06.2021 г. са усвоени 163 лв.;  

 

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

култура, религиозни дейности” 

          √ по § 43-09 – други субсидии и плащания, при годишен план 70 000 лв. за 

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

30.06.2021 г. са усвоени 25 500 лв.;  

         

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

религиозни дейности”  

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

подпомагане на религиозни храмове, към 30.06.2021 г. са усвоени 1 000 лв.; 

 

4. Просрочени задължения 

Към 30.06.2021 г. в дейностите държавна отговорност няма просрочени задължения.  

Към 30.06.2021 г. в дейностите общинска отговорност няма просрочени задължения. 

/Приложение №7/.     

          От просрочените задължения от 2020 г. към 30.06.2021 г. са изплатени 0 лв., 

съгласно приетия План – график. /Приложение № 10/. 

 

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

30.06.2021 г. по видове са представени в следната таблица: 
        

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Видове 

разходи 

 

Общо В това число 

Утвърден 

план 

Отчет Държавни Общински, 

в т.ч. ДД с 

общински приходи 

Утвърден 

план 

Отчет Утвърден 

план 

Отчет 

1 За заплати  15 676 459 6 816 224 13 676 347 6 084 894 2 000 112 731 330 

2 За осигуровки 3 279 126 1 431 917 2 902 073 1 293 615 377 053 138 302 

3 За стипендии 98 387 48 120 98 387 48 120 0 0 

4 За храна 941 020 334 873 638 964 256 230 302 056 78 643 

5 За 

медикаменти 

16 238 3 632 15 788 3 632 450  0 

 

6 За постелен 

инветар,облекл 

184 497 

 

42 361 127 511 29 546 

 

56 986 12 815 
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7 За учебни р-ди 

и книги 

126 846 51 509 116 846 51 509 10 000 0 

 

8 Материали 873 757 282 371 443 945 163 097 429 812 119 274 

9 За вода,горива 

и енергия 

1 078 899 511 078 381 588 185 869 697 311 325 209 

10 Външни услуги 1 423 307 629 170 621 753 297 347 801 554 331 823 

11 Текущ ремонт 702 432 103 177 336 511 103 177 365 921 0 

 

12 

Платени 

данъци, такси и 

административ

ни санкции 

261 372 177 875 112 332  48 258 149 040 129 617 

13 Командировки 41 641 5 028 18 009 3 629 23 632 1 399 

 

14 

Застраховки и 

други фин. 

услуги 

53 230 9 824 27 156 6 756 26 074 3 068 

15 Такса 

ангажименти 

по заеми 

3 200 53 0 0 3 200 53 

16 СБКО 104 636 0 71 860 0 32 776  0 

 

 

17 

Разходи за дог. 

санкции и 

неустойки, съд. 

обезщ. и 

разноски 

3 640 3 639 1 199 1 198 2 441 2 441 

18 Други разходи 188 973 2 794 153 575 220 35 398 2 574 

 

19 

Текущи 

трансфери, 

обезщетения и 

помощи за 

домакинствата 

67 739 45 270 51 739 43 160 16 000 2 110 

20 Субсидии 509 873 224 042 429 873 197 542 80 000 26 500 

21 Разходи за 

лихви 

6 040 0 0 0 6 040 0 

22 Разходи за 

членски внос 

36 140 13 422 120 120 36 020 13 302 

23 Капиталови 

разходи 

2 167 821 294 962 438 986 51 534 1 728 835 243 428 

24 Резерв  71 801 0 0  0 71 801 0 

 Общо 27 917 074 11 031 341 20 664 562 8 869 453 7 252 512 2 161 888 

 

 

 

 

 

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ. 

Към 30.06.2021 г. усвоените  капиталови разходи  са  в размер на  478 855 лв. 

(Приложение №8). 
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Планът на капиталовите разходи към 30.06.2021 г. е 3 406 783 лв., а изпълнението е в 

размер на 478 855 лв. – 14,06 %, както следва: 

- по Бюджета: 

Държавни дейности – при план  438 986 лв. са усвоени 51 534 лв. – 11,74 %. 

Местни дейности – при план  1 712 645 лв. са усвоени 235 751 лв. – 13,77 %. 

Дофинансиране – при план 16 190 лв. са усвоени 7 677 лв. – 47,42 %.  

- по СЕС: 

При план  1 238 962 лв. са усвоени 183 893 лв. – 14,84 %. 

 

IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

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

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

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

от Кохезионния фонд към Община Исперих 

Наличността по сметката в началото на годината е 270 100 лв. Приходите през 2021 г. са в 

размер на 597 671 лв. Разходите са  775 643 лв.  

Към 30.06.2021 г. наличността  по сметката е  92 128 лв. 

 

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

към Община Исперих. 

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

30.06.2021 г. са в размер на 47 820 лв. Направени  са   разходи  за 47 820 лв.  

Към 30.06.2021 наличността по сметката е 0 лв. 

 

Разпределението на приходите и разходите по програми е както следва: 

- Сметки за средства от  Европейския съюз 

Приходите по сметките за средства от ЕС – код 7443 на община Исперих към 30.06.2021 г. 

са – 915 591 лв. (в.т.ч. преходен остатък 270 100 лв.) както следва:    

- по ОПРЧР                           -         652 658 лв.  

- по РА                                   -           47 820 лв.  

- по ОПРР                              -                    0 лв.   

- по ОПНОИР                       -         167 846 лв.  

- по ФЕПНЛ                           -          47 267 лв. 

Извършените разходи към 30.06.2021 г. са за – 823 463 лв. и те са:                                    

- по ОПРЧР                           -         573 833 лв.  

- по РА                                   -           47 820 лв. 

- по ОПРР                              -                    0 лв.   

- по ОПНОИР                       -         154 543 лв.  

- по ФЕПНЛ                           -          47 267 лв. 

Остатъкът по сметки 7443 на 30.06.2021 г. е  92 128 лв. 

 

 

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

30.06.2021 г. са – 73 044 лв. (в това число преходен остатък 0 лв.).    

Извършените разходи към 30.06.2021 г. са за  - 73 044 лв.  

Остатъкът по сметки от СЕС и касови наличности към 30.06.2021 г. е  0 лв. 

 

- Други международни програми 

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

30.06.2021г. са 0 лв. (в това число преходен остатък 0 лв.).    

Извършените разходи към 30.06.2021 г. са за   0 лв.                                    

 

V. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА 

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

остатъка по нея  към 30.06.2021 г. е 380 260 лв. 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ : 

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

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

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

за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих. 

 

 

РЕШИ : 

 

1. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2021 г.в размер на 17 073 

744 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 12 898 162 лв. 

за общински дейности    4 175 582 лв. 

в т.ч. по Приложение №11                                                           336 192 лв. 

в т.ч. по Приложение №12                                                           138 478 лв.  

2. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 30.06.2021 г.в размер на 11 031 

341 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                8 869 453 лв.  

за общински дейности 1 970 691 лв. 

за дофинансиране 191 197 лв. 

в т.ч. по Приложение №11                                                           182 602 лв. 

в т.ч. по Приложение №12                                                                     0 лв. 

 

3. Приема разходите за капиталовите разходи към 30.06.2021 г. в размер на             478 855 

лв. в т.число: 
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за държавни  223 515 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 171 981 лв. 

за общински дейности  247 663 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 11 912 лв. 

за  дофинансиране    7 677 лв. 

4. Приема разходите за представителни цели в размер на                    2 174 лв. 

в т.ч. на Председателя на Общинския съвет                        163 лв. 

          на Кмета на Община Исперих                                                                   2 011 лв.                  

 

5. Приема разходите за награди                                              400 лв. 

 

6. Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       2 110 лв. 

 

7. Приема разходите за спортни клубове                                                        25 500 лв. 

 

8. Приема разходите за религиозни храмове                            1 000 лв. 

 

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

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                                   988 635 лв. 

 

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

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове    896 507 лв. 

 

11. Приема остатъка по бюджета                                        5 925 679 лв.  

за държавни дейности                                3 911 985 лв.  

за общински дейности 2 013 694 лв. 

 

12. Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени 

европейски фондове    92 128 лв. 

  

13. Приема остатъка по валутните сметки /в левова равностойност/    115 295 лв. 

 

14. Приема остатъка по набирателната сметка                                        380 260 лв.  

 

15. Приема отчета на разплатените просрочени задължения  

от предходния период (Приложение № 10)                                                             0 лв. 

 

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

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обявяването 

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

кодекс.  
           

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля становището на постояните комисии. 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 23.09.2021г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Докладната е разгледана на заседание на всички постояни комисии 

 Заповядайте г-н Мюсреф 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, 

ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ» 

 

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

въпроси“ проведено на 23.09.2021г. от 13.00ч след  разглеждането на докладната записка  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 4 4 0 0 

 

 

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

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

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Аргилов. 

 

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

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 23.09.2021г. от 

13.00ч след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

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

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Димитрова. 
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Екатерина Димитрова – председател на ПК по « Образование, култура и 

духовни дейности“ 

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

23.09.2021г. от 13.30ч. 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 „ Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте д-р Ахмедова. 

 

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

дейности» 

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

23.09.2021г. от 13.30ч. 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 „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

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

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 23.09.2021г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 

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

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

гори» 

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

23.09.2021г. от 16.00ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя 

 Няма въпроси към вносителя. Преминаваме към поименно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.09.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община 

Исперих към 30.06.2021 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     

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 



 

41  

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА     

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 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 261 

 

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

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

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

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

на бюджета на Община Исперих. 

 

 

РЕШИ : 

 

1. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2021 г.в размер на 

17 073 744 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 12 898 162 лв. 

за общински дейности    4 175 582 лв. 

в т.ч. по Приложение №11                                                           336 192 лв. 

в т.ч. по Приложение №12                                                           138 478 лв.  

2. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 30.06.2021 г.в размер на 

11 031 341 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                8 869 453 лв.  

за общински дейности 1 970 691 лв. 

за дофинансиране 191 197 лв. 

в т.ч. по Приложение №11                                                           182 602 лв. 

в т.ч. по Приложение №12                                                                     0 лв. 

 

3. Приема разходите за капиталовите разходи към 30.06.2021 г. в размер на             

478 855 лв. в т.число: 

за държавни  223 515 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 171 981 лв. 

за общински дейности  247 663 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 11 912 лв. 
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за  дофинансиране    7 677 лв. 

4. Приема разходите за представителни цели в размер на                    2 174 лв. 

в т.ч. на Председателя на Общинския съвет                        163 лв. 

          на Кмета на Община Исперих                                                                  2 011 лв.                  

 

5. Приема разходите за награди                                              400 лв. 

 

6. Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       2 110 лв. 

 

7. Приема разходите за спортни клубове                                                        25 500 лв. 

 

8. Приема разходите за религиозни храмове                            1 000 лв. 

 

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

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                                   988 635 лв. 

 

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

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове    896 507 лв. 

 

11. Приема остатъка по бюджета                                        5 925 679 лв.  

за държавни дейности                                3 911 985 лв.  

за общински дейности 2 013 694 лв. 

 

12. Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени 

европейски фондове    92 128 лв. 

  

13. Приема остатъка по валутните сметки /в левова равностойност/    115 295 лв. 

 

14. Приема остатъка по набирателната сметка                                        380 260 лв.  

 

15. Приема отчета на разплатените просрочени задължения  

от предходния период (Приложение № 10)                                                             0 лв. 

 

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

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  
           

 Приложенията са прехвърлени на диск и са неразделна част от Протокола. 
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 ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния 

брой в училища в община Исперих за учебната 2021/2022 година 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кючюк. 

 

Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

           Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

се допуска по изключение финансиращият орган да разреши съществуването на паралелки 

в неспециализирани общински училища с ученици под минималния брой, определен в 

Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, който за за паралелки І – ІV клас е 16 

ученици и за паралелки V – ХІІ клас е 18 ученици, ако са осигурени допълнителни 

средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за 

съответната дейност. 

            В чл.65, ал.5 от НФИСПУО е допълнително регламентирано, че в класовете от 

втория гимназиален етап на средно образование (ХІ и ХІІ клас) паралелките в 

неспециализираните училища могат да съществуват и при минимален брой 13 ученици. 

Утвърждаването на функционирането на маломерни паралелки в общинските 

неспециализирани училища е допустимо в случаите на чл.68, ал.1, т.2 от НФИСПУО, 

когато броят на учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малък от 10 ученици, както 

и в случаите на чл.68, ал.1, т.3 от Наредбата при сформиране на слята паралелка, когато  

броят на учениците от два класа е не по-малък от 10 ученици. 

Чл.68, ал.1, т.5 от горецитираната наредба дава възможност за изключения от 

минималния брой на учениците за паралелки за обучение по защитените от държавата 

специалности от професии, включени в Списъка по чл. 6а, ал. 2 от Закона за 

професионалното образование и обучение и в специалности от професии, по които е 

налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. 

Съгласно чл.69, ал.1 от НФИСПУО паралелка с по-малко от 10 ученици в 

неспециализирани и спортни училища може да се формира в особени случаи след 

разрешение на началника на регионалното управление на образованието, ако са осигурени 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 

стандарти за съответната дейност изчислени по реда на чл. 68, ал. 4 – 7 при спазване на 

изискването на чл. 68, ал. 3 от НФИСПУО. Разрешението се издава по мотивирано искане 

на първостепенния разпоредител с бюджет.  

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

уилищното образование предвижда дофинансиране над държавния стандарт на 

неспециализирани училища, в които има маломерни паралелки, когато общия брой на 

учениците във всички паралелки е под 80, по следния начин: 

- минималният размер на допълнителните средства в случаите по чл.68, ал.1, т.2 от 

Наредбата се определя, като разликата между норматива за минимален брой и 

действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 20 на сто от 

размера на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I - VII 

клас на неспециализираното училище е от 41 до 80 ученици, каквито са ОУ „Христо 

Ботев” с.Китанчево – 60 ученици и ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово – 42 ученици. 
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- минималният размер на допълнителните средства в случаите по чл.68, ал.1, т.3 от 

Наредбата се определя, като разликата между норматива за минимален брой и 

действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 40 на сто от 

размера на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I - VII 

клас на неспециализираното училище е от 41 до 80 ученици, каквито са ОУ „Христо 

Ботев” с.Китанчево – 60 ученици и ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово – 42 ученици. 

В случаите, когато общият брой на учениците в съответното училище е над 80, 

съобрано чл.68, ал.5 и ал.7 от горицитираната наредба „допълнителни средства извън 

определените по стандарти се осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е 

необходимо”. 

 

В съответствие с изискванията на чл.68, ал.8 от НФИСПУО в деловодството на 

Общинска администрация - Исперих постъпиха докладни записки от директорите на 

общинските училища - ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих, 

ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци, ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово, ОУ „Христо Ботев” 

с.Китанчево и ОУ „Васил Левски” с.Тодорово относно разрешаване съществуването на 

паралелки с ученици под минималния брой за учебната 2021/2022 година. 

Предложенията са подкрепени от началника на Регионално управление на 

образованието – Разград. 

 

За ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих: 

           VIII „а” клас – 16 ученици – недостиг до минималната квота 2 ученици; 

            X “в” клас - 13 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици; 

X “д” клас /защитена специалност/ – 8 ученици – недостиг до минималната  

квота 1 ученик; 

XII “в” клас - 9 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици. 

 

За ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих: 

I „б“ клас – 15 ученици – недостиг до минималната квота 1 ученик; 

            V “а” клас - 17 ученици – недостиг до минималната квота 1 ученик; 

V “б” клас – 16 ученици – недостиг до минималната квота 2 ученици.  

 

За ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци: 

I клас – 12 ученици – недостиг до минималната квота  4 ученици; 

II клас – 15 ученици – недостиг до минималната квота 1 ученик; 

IV клас – 13 ученици – недостиг до минималната квота 3 ученци; 

V клас - 13 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици; 

VI клас - 10 ученици – недостиг до минималната квота 8 ученици; 

VII клас - 15 ученици – недостиг до минималната квота 3 ученици. 

 

 

За ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово: 

I клас - 10 ученици – недостиг до минималната квота 6 ученици; 

II клас - 10 ученици – недостиг до минималната квота 6 ученици; 

III клас - 12 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици; 

IV клас - 11 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици; 

V клас – 14 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици; 

VI клас - 13 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици; 

VII клас - 11 ученици – недостиг до минималната квота 7 ученици. 

 

За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

I-II клас /слята маломерна паралелка/ – 11 ученици – недостиг до миниманата квота 
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5 ученици; 

III- клас  - 10 ученици  – недостиг до минималната квота 6 ученци; 

IV клас - 12 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици; 

V-VI клас /слята маломерна паралелка/- 14 ученици – недостиг до минималната 

квота 4 ученици; 

VII клас - 13 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици. 

 

За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

I-II клас /слята маломерна паралелка/ - 12 ученици – недостиг до минималната 

квота 4 ученици; 

III-IV клас /слята маломерна паралелка/ - 10 ученици – недостиг до минималната 

квота 6 ученици; 

V-VI клас /слята маломерна паралелка/ - 12 ученици – недостиг до минималната 

квота 6 ученици; 

VII клас - 8 ученици – недостиг до минималната квота 10 ученици. 

 

Допълнителните средства, които Община Исперих задължително трябва да осигури 

за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти, са в размер на общо 

31 845  лв.: 

 

За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

- III, IV и VII клас – 15 х ( 2 123 лв. х 20%) = 15 х 424,60 лв. = 6 369 лв. 

- слети паралелки I-II и V-VI клас – 9 х (2 123 лв. х 40%) = 9 х 849,20  = 7 642, 80 лв. 

Общо: 14 011, 80 лв. 

 

За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

- VII клас – 10 х (2 123 лв. х 20%) =  10 х 424,60 лв. = 4 246 лв. 

- слети паралелки I - II, III - IV и V - VI клас – 16 х (2 123 лв. х 40%) = 16 х 849,20 

лв. = 13 587,20 лв. 

Общо: 17 833,20 лв. 

 

 

 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следните 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.68 и чл.69 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

           1.Разрешава съществуването на 29 паралелки с ученици под минимални брой в 

училища в община Исперих за учебната 2021/2022 година, от които 5 слети: 

 

1.1. ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих: 

           VIII „а” клас                         16 ученици                            маломерна паралелка 

X “в” клас             13 ученици                            маломерна паралелка 
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X “д” клас /защитена специалност/8 ученици                 маломерна паралелка 

XII “в” клас   9 ученици   маломерна паралелка 

 

            1.2.ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих: 

I “б“ клас                               15 ученици                           маломерна паралелка 

V “а” клас   17 ученици   маломерна паралелка 

            V “б” клас                         16 ученици                           маломерна паралелка 

 

1.3. ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци: 

I клас                                     12 ученици                           маломерна паралелка 

II клас               15 ученици   маломерна паралелка 

IV клас                                  13 ученици                            маломерна паралелка 

V клас    13 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   10 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   15 ученици             маломерна паралелка 

 

1.4. ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово: 

I клас    10 ученици   маломерна паралелка 

II клас    10 ученици              маломерна паралелка 

III клас   12 ученици   маломерна паралелка 

IV клас   11 ученици   маломерна паралелка 

V клас                                    14 ученици                            маломерна паралелка 

VI клас   13 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   11 ученици   маломерна паралелка 

 

1.5. ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

I-II клас              11 ученици   слята маломерна паралелка 

III клас   10 ученици   маломерна паралелка 

IV клас                                  12 ученици                            маломерна паралелка 

V-VI клас             14 ученици   слята маломерна паралелка 

            VII клас   13 ученици   маломерна паралелка 

 

 

1.6. ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

I-II клас   12 ученици   слята маломерна паралелка 

III- IV клас   10 ученици   слята маломерна паралелка 

            V-VI клас   12 ученици   слята маломерна паралелка 

VII клас   8 ученици   маломерна паралелка по         

                                                                                              чл.69, ал.1 от НФИСПУО 

 

2. Разрешава осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на 31 845 лв., 

извън определените по стандарти, за обезпечаване на учебния процес по училища, както 

следва: 

2.1. ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево -14 011, 80 лв. 

2.2. ОУ „Васил Левски” с.Тодорово – 17 833, 20 лв. 

 

3. При промяна на определения стандарт да бъде направена съответната 

актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес 

през учебната 2021/2022 година. 

 

4. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното 

и законосъобразно изпълнение на настоящите решения. 
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5. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

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

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

 

 Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

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

 

 

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

духовни дейности“ 

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

23.09.2021г. от 13.30ч. 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 „ Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

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

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин . 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 23.09.2021г. 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 „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 проекта за решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 262 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.68 и чл.69 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

           1.Разрешава съществуването на 29 паралелки с ученици под минимални брой в 

училища в община Исперих за учебната 2021/2022 година, от които 5 слети: 

 

1.1. ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих: 

           VIII „а” клас                         16 ученици                            маломерна паралелка 

X “в” клас             13 ученици                            маломерна паралелка 

X “д” клас /защитена специалност/8 ученици                 маломерна паралелка 

XII “в” клас   9 ученици   маломерна паралелка 

 

            1.2.ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих: 

I “б“ клас                               15 ученици                           маломерна паралелка 

V “а” клас   17 ученици   маломерна паралелка 

            V “б” клас                         16 ученици                           маломерна паралелка 

 

1.3. ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци: 

I клас                                     12 ученици                           маломерна паралелка 

II клас               15 ученици   маломерна паралелка 

IV клас                                  13 ученици                            маломерна паралелка 

V клас    13 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   10 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   15 ученици             маломерна паралелка 

 

1.4. ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово: 

I клас    10 ученици   маломерна паралелка 

II клас    10 ученици              маломерна паралелка 

III клас   12 ученици   маломерна паралелка 

IV клас   11 ученици   маломерна паралелка 

V клас                                    14 ученици                            маломерна паралелка 

VI клас   13 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   11 ученици   маломерна паралелка 

 

1.5. ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

I-II клас              11 ученици   слята маломерна паралелка 

III клас   10 ученици   маломерна паралелка 

IV клас                                  12 ученици                            маломерна паралелка 

V-VI клас             14 ученици   слята маломерна паралелка 

            VII клас   13 ученици   маломерна паралелка 
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1.6. ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

I-II клас   12 ученици   слята маломерна паралелка 

III- IV клас   10 ученици   слята маломерна паралелка 

            V-VI клас   12 ученици   слята маломерна паралелка 

VII клас   8 ученици   маломерна паралелка по         

                                                                                              чл.69, ал.1 от НФИСПУО 

 

2. Разрешава осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на 31 845 лв., 

извън определените по стандарти, за обезпечаване на учебния процес по училища, както 

следва: 

2.1. ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево -14 011, 80 лв. 

2.2. ОУ „Васил Левски” с.Тодорово – 17 833, 20 лв. 

 

3. При промяна на определения стандарт да бъде направена съответната 

актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес 

през учебната 2021/2022 година. 

 

4. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното 

и законосъобразно изпълнение на настоящите решения. 

 

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

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Разпределение на част от планираната за 2021 г. субсидия за спортна 

дейност на спортните клубове от община Исперих 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 185 по Протокол № 22 от 12.02.2021 г. на Общински съвет Исперих е 

определен общият размер на разходите за спортни клубове за спортна дейност за 2021 г. 

След това с Решение № 194 по Протокол № 24 от 01.03.2021 г. на Общински съвет 

Исперих е разпределена част от планираната субсидия между спортните клубове от 

община Исперих.  

           По инициатива на група граждани е сформирано СНЦ „Футболен клуб “Бенковски 

Исперих““ гр.Исперих с председател Стефан Крачунов и треньор Димитър Димитров. 
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Клубът е включен в „А“ областна аматьорска група и ще участва в есенния полусезон 

2021-2022 г.  

           Към момента тече регистрацията на клуба. 

 

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Разпределя 5 000 лв. субсидия за СНЦ „Футболен клуб “Бенковски Исперих““ 

гр.Исперих, като средствата да се предоставят, след регистрацията на сдружението с 

нестопанска цел в Агенцията по вписванията. 

 

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

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

 

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния Кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Аргилов. 

 

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

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 23.09.2021г. от 

13.00ч след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

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

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин . 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 23.09.2021г. 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 
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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 Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 В гласуването няма да участвата общинските съветници Дамян Милев и Танер 

Закир, тъй като участвата в управителния съвет на СНЦ „Футболен клуб “Бенковски 

Исперих““. 

 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 23 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 263 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Разпределя 5 000 лв. субсидия за СНЦ „Футболен клуб “Бенковски Исперих““ 

гр.Исперих, като средствата да се предоставят, след регистрацията на сдружението 

с нестопанска цел в Агенцията по вписванията. 

 

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

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

 

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния Кодекс. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейти Бекир –Председател на Общински съвет Исперих. 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих в заседание на 

Общото събрание на съдружниците на «ВиК» ООД град Исперих 

 

 Заседанието се води от общинския съветник Екатерина Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – за председателстващ на редовното заседание на 

Общински съвет Исперих. 



 

52  

 Заповядайте г-н Бекир. 

 

Бейти Бекир –Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В Общински съвет Исперих постъпи писмо с вх.№138/13.07.2021г. относно 

свикване на Общо събрание на съдружниците на «ВиК» ООД град Исперих. Във връзка с 

горното следва Община Исперих да упълномощи представител на събранието, което ще се 

проведе на 29.09.2021г. от 9:30 часа в административната сграда на дружеството, 

находяща се в град Исперих, ул. «Боровец» №1, при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството – «Български 

ВиК холдинг» ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на 

собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството 

върху 3 938 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки един, 

представляващи 51% от капитала на «Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Исперих, 

на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като непарична вноска в 

капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната 

вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по 

вписванията, в размер на 39 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо 

№20200930144356-3/15.10.2020г. на Агенция по вписванията с приложен Доклад на 

експертите по Акт за назначаване на вещи лица №20200930144356/01.10.2020г. 

Срещу непаричната вноска с предмет право на собственост на държавата чрез 

министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 3 938 дяла от капитала на 

«Български ВиК холдинг» ЕАД държавата ще запише и придобие 39 броя акции с 

номинална стойност 1 000 лева всяка една от капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД 

и обща номинална стойност от 39 000 лева. 

2. Вземане на решение за промени в дружествения договор на «Водоснабдяване и 

канализация» ООД, както следва: 

2.1. В чл.5 текста «Държавата – представлявана от определено от Министъра на 

ТРС лице» се заменя с «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София». 

2.2. Чл.11, ал.1 и ал.2 се изменят така: 

«Чл.11. Капитал. 

 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 77 222 (седемдесет и седем хиляди 

двеста двадесет и два) лева, разпределен в 7 722 (седем хиляди седемстотин двадесет и 

два) дяла по 10 (десет) лева всеки. 

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва: 

- «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София 3 938 дяла на обща стойност 39 383 

лв.; 

- Община Исперих – 2 085 дяла на обща стойност 20 850лв.; 

- Община Завет – 1 004 дяла на обща стойност 10 039 лв.; 

- община Самуил – 695 дяла на обща стойност 6 950 лв.» 

 

3. Разни. 

 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

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

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Упълномощава Ариф Васви Ахмед – Зам.-кмет на Община Исперих със следните 
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права: 

 

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

«ВиК» ООД град Исперих, което ще се проведе на 29.09.2021г. от 9:30 часа в 

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

№1. 

 

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

 

По т.1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството – 

«Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне 

правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и 

благоустройството върху 3 938 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева 

всеки един, представляващи 51% от капитала на «Водоснабдяване и канализация» ООД, 

гр. Исперих, на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като 

непарична вноска в капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, при стойност 

на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията 

по вписванията, в размер на 39 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо 

№20200930144356-3/15.10.2020г. на Агенция по вписванията с приложен Доклад на 

експертите по Акт за назначаване на вещи лица №20200930144356/01.10.2020г. 

Срещу непаричната вноска с предмет право на собственост на държавата чрез 

министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 3 938 дяла от капитала на 

«Български ВиК холдинг» ЕАД държавата ще запише и придобие 39 броя акции с 

номинална стойност 1 000 лева всяка една от капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД 

и обща номинална стойност от 39 000 лева. 

 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 

По т. 2. Вземане на решение за промени в дружествения договор на 

«Водоснабдяване и канализация» ООД, както следва: 

2.1. В чл.5 текста «Държавата – представлявана от определено от Министъра на 

ТРС лице» се заменя с «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София». 

2.2. Чл.11, ал.1 и ал.2 се изменят така: 

«Чл.11. Капитал. 

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 77 222 (седемдесет и седем хиляди 

двеста двадесет и два) лева, разпределен в 7 722 (седем хиляди седемстотин двадесет и 

два) дяла по 10 (десет) лева всеки. 

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва: 

- «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София 3 938 дяла на обща стойност 39 383 

лв.; 

- Община Исперих – 2 085 дяла на обща стойност 20 850лв.; 

- Община Завет – 1 004 дяла на обща стойност 10 039 лв.; 

- Община Самуил – 695 дяла на обща стойност 6 950 лв.» 

 

ДА ГЛАСУВА:  „ЗА“ 

 

По т.3. Разни. 

 

ДА ГЛАСУВА:  в интерес на Община Исперих. 

   

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

Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му.  
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Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Екатерина Димитрова – за председателстващ на редовното заседание на 

Общински съвет Исперих. 

Моля становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 

 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 23.09.2021г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Екатерина Димитрова – за председателстващ на редовното заседание 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 23.09.2021г. от 

15.00ч. 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. 

 

Екатерина Димитрова – за председателстващ на редовното заседание на 

Общински съвет Исперих. 

Откривам дебатите по докладната записка. 

Заповядайте г-н Бекир. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Поради отсъствието на г-н АрифВасви – заместник кмет на Община Исперих и 

невъзможността му да присъства на Общото събрание на съдружниците на «ВиК» ООД 

град Исперих, което ще се проведе на 29.09.2021г. от 9:30 часа, предлагам да 

упълномощим общинския съветник Ридван Джелел. 
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Екатерина Димитрова – за председателстващ на редовното заседание на 

Общински съвет Исперих. 

Има ли друг желаещ да направи предложение за представител в общото събрание 

на «ВиК» дружеството. 

Няма. 

Моля, колеги да гласуваме. 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 

Екатерина Димитрова – за председателстващ на редовното заседание на 

Общински съвет Исперих. 

Управителя на « ВиК» ООД гр. Исперих желае ли да вземе отношение? 

Заповядайте. 

 

Айдън  Мехмед - Управител на « ВиК» ООД гр. Исперих. 

Във връзка с провеждането на утрешното събрание на съдружниците, според мен и 

моето мнение е да се приеме холдинга от дружеството. При това увеличение на тока мога 

да ви дам пример за предходния месец, средствата които платих са повече със …..лв. 

Ролята на холдинга е да подпомага финансово дружествата, и ако ние попаднем в 

затруднено положение или се обяви несъстоятелност на дружеството за нас ще бъде 

трудно да искаме заеми от банките. Уверението което ни дава холдинга, че то ще има 

задачата да подпомага на търговските дружества при нужда. 

 

Екатерина Димитрова – за председателстващ на редовното заседание на 

Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Димитров. 

 

Даниел Димитров – общински съветник от БСП. 

Уважаеми колеги, 

Някой от вас може ли да ми обесни какво значи Холдинг. Трансформацията по 

отношение на капитала на дружеството т.е. дяловете които притежава държавата и към 

настоящия момент са 51%. Трансформацията е в нейния дял, че тя прехвърля на едно 

търговско дружество каквото представлява в момента холиднговото дружество тва, че е 

ЕАД не е притеснително. Това означава, че собственика на това акционерно дружество е 

един, а това е държавата, която си е учредила търговско дружество, което да се занимава с 

«В и К» дружествата. Защо холдингово, защото това дружество има за предмет на дейност 

да придобива дялове или акции в по-голямата си част от търговските дружества, които са 

«ВиК» операторите и то да придобие повече от 25% от капитала. Това е условието да 

бъдеш холдингово дружество, а пък дружеството притежаващо повече от 25%, в случая в 

нашето «ВиК» те притежават 51%, те ще могат да финансират това дружество. Защото е 

написано в Търговския закон – Холдинговите дружества, които притежават 25% от 

капитала на дружеството може да го финансират със заеми разбирасе и пише, че лихвата 

се…..Никой да не си мисли, че ще ни се дават пари без лихва. И понеже държавата няма 

как да финансира директно заради забрана от Европейския съюз, тя си прави собствено 

дружество, чрез което да оперира сопределени средства и да ги насочи там където има 
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проблем, може би в дъщерните дружества. Друг е въпроса и стои ли опасност, че 

държавата в тези случаи има и други права. Когато тук има печалба или холдинговото 

дружество има нужда от средства, то ще извлече и паричен ресурс от дружеството 

например «ВиК» Исперих към друго дружество. Например казват че им трябват пари за 

някое друго дружество, което ще фалира, вземат от това дружество парични потоци и ги 

прехвърлят на другото дружество в страната, които са дъщерни дружества. Това е най-

лесното, когато имаш дърщени дружества, да кажем, че / ти имаш толкова х.лв. излишък и 

аз искам да ми преведш толкова/ и там няма ограничения. Колкото и Устава да пази 

интереси на община Исперих, по закон тази опасност съществува. Ето защо аз ще 

гласувам « въздържал се» и правя предложения в проекта за решение представителя на 

община Исперих да гласува « въздаржал се». Първо нестабилността на политическата 

обстановка в държавата, какво ще се случи със « ВиК» сектора в настоящия момент. Нека 

не забравяме през какви перипети минахме пред няколко години със «ВиК» сектора в 

нашата община. Така, че опасноста да ни закрият « ВиК» дружеството  и по този начин 

съществува. Холдинговото дружество ще е шапка на нашето дружество и ще видите как 

ще ви вземат паричките. 

Правя процедурно предложение: Представителя на община Исперих да гласува « 

Въздържал се» на Общото събрание на съдружниците на «ВиК» ООД град Исперих, което 

ще се проведе на 29.09.2021г. от 9:30 часа. 

 

Екатерина Димитрова – за председателстващ на редовното заседание на 

Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Това което ще кажа не е свързано с докладната записка, но е свързано с « ВиК» 

ООД гр. Исперих. Получих писмо от Министъра на Регионалното развитие на РБ, на 

30.09.2021г. канят Кмета на община Исперих, общинския председател, Кмета на община 

Самуил и Завет по една единствена точка « Преминаване ва « ВиК» ООД гр. Исперих към 

« ВиК» - Дунав. Аз каток мет на общинатавсички знаете, че такова решение се взема от 

Общинския съвет. Искам Вашето мнение. Моето лично мнение е да държим на позицията 

си, която е устоявана два пъти предишния мандат. 

 

Екатерина Димитрова – за председателстващ на редовното заседание на 

Общински съвет Исперих. 

Други желаещи. 

Заповядайте г-н Хаккъ. 

 

Юнуз Хаккъ – общински съветник от « Демократична България» 

Уважаеми г-н Кмет, 

Уважаеми г-жо председателстващ, 

Съгласен съм с г-н Даниел Димитров. До сега сме запазили нашено « ВиК» 

дружество да не преминем към « ВиК» - Дунав. Ние без вода няма да останем и нека всеки 

помисли реално преди да гласува. 

 

Екатерина Димитрова – за председателстващ на редовното заседание на 

Общински съвет Исперих. 

Прекратявам дебатите и преминаваме към гласуване. 

Гласуваме първо проекта за решение на вносителя. 
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Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 8 9 8 

 

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА 

 

Преминаваме към гласуване на предложението на г-н Димитров 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 17 7 1 

 

Преминаваме към гласуване поименно на цялото решение. 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.09.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейти Бекир –Председател на Общински съвет Исперих. 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих в заседание на 

Общото събрание на съдружниците на «ВиК» ООД град Исперих 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ   Въздържал се П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ  против  П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР  против  П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ  против  П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ  против  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     

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     
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17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР  Против  П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  Против   П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД  Против   П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА     

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 25 17 7 1 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 264 

 

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

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Упълномощава  Ридван Хабил Джелил – общински съветник със следните права: 

 

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

«ВиК» ООД град Исперих, което ще се проведе на 29.09.2021г. от 9:30 часа в 

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

№1. 

 

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

 

По т.1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството – 

«Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне 

правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и 

благоустройството върху 3 938 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева 

всеки един, представляващи 51% от капитала на «Водоснабдяване и канализация» ООД, 

гр. Исперих, на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като 

непарична вноска в капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, при стойност 

на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията 

по вписванията, в размер на 39 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо 

№20200930144356-3/15.10.2020г. на Агенция по вписванията с приложен Доклад на 

експертите по Акт за назначаване на вещи лица №20200930144356/01.10.2020г. 

Срещу непаричната вноска с предмет право на собственост на държавата чрез 

министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 3 938 дяла от капитала на 
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«Български ВиК холдинг» ЕАД държавата ще запише и придобие 39 броя акции с 

номинална стойност 1 000 лева всяка една от капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД 

и обща номинална стойност от 39 000 лева. 

 

ДА ГЛАСУВА:  „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

 

По т. 2. Вземане на решение за промени в дружествения договор на 

«Водоснабдяване и канализация» ООД, както следва: 

2.1. В чл.5 текста «Държавата – представлявана от определено от Министъра на 

ТРС лице» се заменя с «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София». 

2.2. Чл.11, ал.1 и ал.2 се изменят така: 

«Чл.11. Капитал. 

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 77 222 (седемдесет и седем хиляди 

двеста двадесет и два) лева, разпределен в 7 722 (седем хиляди седемстотин двадесет и 

два) дяла по 10 (десет) лева всеки. 

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва: 

- «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София 3 938 дяла на обща стойност 39 383 

лв.; 

- Община Исперих – 2 085 дяла на обща стойност 20 850лв.; 

- Община Завет – 1 004 дяла на обща стойност 10 039 лв.; 

- Община Самуил – 695 дяла на обща стойност 6 950 лв.» 

 

ДА ГЛАСУВА:  „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

 

По т.3. Разни. 

 

ДА ГЛАСУВА:  в интерес на Община Исперих. 

   

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

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

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Разработване на ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план за 

застрояване) на поземл. имот № 32874.29.73, Местност „Коджа Екинлик“, гр. Исперих, общ. 

Исперих, обл. Разград и одобряване на задание  

 

Заседанието се води от Председателя на Общински съвет Исперих Бейти Бекир. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

От Орхан Кабил Мехмед, има подадено Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ-

1216/17.08.2021 год. за Разработване на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 32874.29.73, Местност 
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„Коджа Екинлик“, гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, по смисъла на чл. 109, ал. 1, т. 

3 от ЗУТ. 

                  Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване на  

ПУП – ПЗ за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии,  въз основа на 

изготвено задание по смисъла на чл. 125 ал. 1  от ЗУТ, се разрешава с Решение на 

Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците,  предвид което 

предлагам Общинския съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

     Предвид необходимостта от Разработване на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 32874.29.73, 

Местност „Коджа Екинлик“, гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на 

задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих РЕШИ : 

          1. Разрешава Разработване на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 32874.29.73, Местност 

„Коджа Екинлик“, гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на задание 

          2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областен 

управител на Област Разград, и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем дневен срок от 

приемането му.  

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.  

      

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

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

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 23.09.2021г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 

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

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

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

гори» 

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

23.09.2021г. от 16.00ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 265 

 

     Предвид необходимостта от Разработване на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 32874.29.73, 

Местност „Коджа Екинлик“, гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на 

задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих РЕШИ : 

          1. Разрешава Разработване на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 32874.29.73, Местност 

„Коджа Екинлик“, гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на задание 

          2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областен 

управител на Област Разград, и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем дневен срок от 

приемането му.  

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.  

 

 

 

 

 

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени 

поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с. Китанчево и с.Яким Груево, община 

Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветгници, 

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост, поземлени имоти – 

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

години след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. 

Предложението ни е чрез публичен търг с явно наддаване да се отдадат под наем четири 
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имота, находящи се в с. Китанчево и с. Яким Груево, община Исперих, за които има 

постъпили заявления в общинската администрация.   

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

приеме следните 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

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

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

и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти; 

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

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

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

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

1.1. Поземлен имот  №37010.90.546(тридесет и седем хиляди и десет точка 

деветдесет точка петстотин четиридесет и шест) с начин на трайно ползване ниско 

застрояване с площ 1 674 (хиляда шестстотин седемдесет и четири) кв.м с адрес с. 

Китанчево, ул. „Добруджа“ по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № 

300-5-71/03.12.2004год. на ИД на АК при граници на имота: имоти с №37010.90.545; 

№370010.62.21; №37010.90.592 и №37010.90.547, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 5252 от 12.02.2013 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

14.02.2013год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 75,30 (седемдесет и пет лева и тридесет 

стотинки) лева. 

 

 2.1. Урегулиран поземлен имот  XVI-211(римско шестнадесет тире двеста и 

единадесет) в квартал 22(двадесет и две) отреден за жилищно застрояване с площ  

1 597(хиляда петстотин деветдесет и седем) кв.м с адрес с. Яким Груево, ул. „Вихрен” 

по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 343/28.12.2001год. на Кмета на 

община Исперих, при граници на имота: УПИ XV, УПИ XIV, УПИ I и улица „Вихрен”, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 6854 от 12.02.2020год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 14.02.2020год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 72,00 (седемдесет и два ) лева. 

  

  3.1. Урегулиран поземлен имот  XIV-208,209(римско четиринадесет тире двеста и 

осем запетая двеста и девет) в квартал 22(двадесет и две) отреден за жилищно 

застрояване с площ 3 313 три хиляди триста и тринадесет) кв.м с адрес с. Яким Груево, 

ул. „Антон Страшимиров” по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 

343/28.12.2001год. на Кмета на община Исперих, при граници на имота: УПИ XVI, УПИ 

XV, УПИ XIII, УПИ IX, УПИ III  и улица , съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 6933 от 07.04.2021 год. вписан в Агенцията по вписванията на 08.04.2021год. 

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 149,00 (сто четиридесет и девет) лева. 

 

4.1. Незастроен урегулиран поземлен имот  XV-210(римско петнадесет тире двеста 

и десет) в квартал 22(двадесет и две) отреден за жилищно застрояване с площ  

1 069(хиляда шестдесет и девет) кв.м с адрес с. Яким Груево, ул. „Вихрен”  по 
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регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 343/28.12.2001год. на Кмета на 

община Исперих, при граници на имота: УПИ XIV, УПИ XVI , улица „Вихрен” и улица 

„Антон Страшимиров”, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6958 от 

09.07.2021 год. вписан в Агенцията по вписванията на 12.07.2021год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 48,00 (четиридесет и осем) лева. 

 

ІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.      

 

IV. 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  наемите на 

имотите да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в с.Китанчево и 

с.Яким Груево, община Исперих. 

 

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

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

гори» 

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

23.09.2021г. от 16.00ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

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

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 23.09.2021г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

 

 

 



 

64  

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 – Председателна 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 23.09.2021г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Становище от Кметовете на с. Китанчево и с. Яким Груево имаме и то е  нямат 

възражения. 

Въпроси към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към поименно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.09.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени 

поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с. Китанчево и с.Яким Груево, 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  
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 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     

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА     

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 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 266 

 

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

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

и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти; 

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

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

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

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

1.1. Поземлен имот  №37010.90.546(тридесет и седем хиляди и десет точка 

деветдесет точка петстотин четиридесет и шест) с начин на трайно ползване ниско 

застрояване с площ 1 674 (хиляда шестстотин седемдесет и четири) кв.м с адрес с. 

Китанчево, ул. „Добруджа“ по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № 

300-5-71/03.12.2004год. на ИД на АК при граници на имота: имоти с №37010.90.545; 

№370010.62.21; №37010.90.592 и №37010.90.547, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 5252 от 12.02.2013 год. вписан в Агенцията по вписванията на 
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14.02.2013год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 75,30 (седемдесет и пет лева и тридесет 

стотинки) лева. 

 

 2.1. Урегулиран поземлен имот  XVI-211(римско шестнадесет тире двеста и 

единадесет) в квартал 22(двадесет и две) отреден за жилищно застрояване с площ  

1 597(хиляда петстотин деветдесет и седем) кв.м с адрес с. Яким Груево, ул. „Вихрен” 

по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 343/28.12.2001год. на Кмета на 

община Исперих, при граници на имота: УПИ XV, УПИ XIV, УПИ I и улица „Вихрен”, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 6854 от 12.02.2020год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 14.02.2020год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 72,00 (седемдесет и два ) лева. 

  

  3.1. Урегулиран поземлен имот  XIV-208,209(римско четиринадесет тире двеста и 

осем запетая двеста и девет) в квартал 22(двадесет и две) отреден за жилищно 

застрояване с площ 3 313 три хиляди триста и тринадесет) кв.м с адрес с. Яким Груево, 

ул. „Антон Страшимиров” по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 

343/28.12.2001год. на Кмета на община Исперих, при граници на имота: УПИ XVI, УПИ 

XV, УПИ XIII, УПИ IX, УПИ III  и улица , съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 6933 от 07.04.2021 год. вписан в Агенцията по вписванията на 08.04.2021год. 

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 149,00 (сто четиридесет и девет) лева. 

 

4.1. Незастроен урегулиран поземлен имот  XV-210(римско петнадесет тире двеста 

и десет) в квартал 22(двадесет и две) отреден за жилищно застрояване с площ  

1 069(хиляда шестдесет и девет) кв.м с адрес с. Яким Груево, ул. „Вихрен”  по 

регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 343/28.12.2001год. на Кмета на 

община Исперих, при граници на имота: УПИ XIV, УПИ XVI , улица „Вихрен” и улица 

„Антон Страшимиров”, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6958 от 

09.07.2021 год. вписан в Агенцията по вписванията на 12.07.2021год.  

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

пет) лева на декар или за имота в размер на 48,00 (четиридесет и осем) лева. 

 

ІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.      

 

IV. 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  наемите на 

имотите да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в с.Китанчево и 

с.Яким Груево, община Исперих. 

 

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 



 

67  

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение от II етаж от 

недвижим имот-частна общинска собственост, находящо се в гр. Исперих, ул. «Васил 

Левски» №70, община Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

С писмо от 27.08.2021год. Национален осигурителен институт – Териториално 

поделение - Разград уведомява Община Исперих, че имат нужда от помещение, което е 

годно за съхранение на архивни документи и което отговаря на изискванията за пожарна 

безопасност. Тази необходимост възниква след като Областният управител на област 

Разград с едномесечно предизвестие прекратява договора за безвъзмездно управление 

сключен между тях. Областна администрация – Разград и ТП на НОИ-Разград постигат 

споразумение териториалното поделение да ползва две от общо шестте броя помещения 

от недвижим имот находящ се в гр. Исперих, ул. «Дунав» №2 за обслужване на граждани 

във връзка с осъществяваните дейности по пенсии и краткосрочни плащания. Така остава 

нерешен въпросът със съхранението на находящата се в сградата архивна документация. 

Количеството архивирани документи е голямо по обем и няма възможност да бъдат 

преместени в административната сграда в Разград поради липса на достатъчно свободно 

пространство.  

С писмо изх.№ К-3679/1/ от 03.09.2021год. Община Исперих уведоми Национален 

осигурителен институт – Териториално поделение - Разград за възможност да им се 

предостави помещение от II етаж от административна сграда с адрес гр. Исперих, ул. 

„Васил Левски“ №70, УПИ VII, квартал 29 по регулационния план на град Исперих.   

 

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 управление на Национален осигурителен институт – 

Териториално поделение – Разград с адрес град Разград, ул. «Бели Лом» №40  за срок от 

пет години на помещение – стая №21 (двадесет и първа) с площ 18 (осемнадесет) кв.м, 

находящо се на втори етаж от масивна двуетажна сграда с начин на трайно 

предназначение за общинска администрация в УПИ VII (римско седем), квартал 29 

(двадесет и девет) по регулационния план на град Исперих с адрес гр. Исперих, ул. „Васил 

Левски“ №70, съгласно Акт за частна общинска собственост №92/19.03.2002г. 

 

Помещението да се ползва за архив от Национален осигурителен институт – 

Териториално поделение – Разград, филиал гр.Исперих. 
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II. Упълномощава Кмета на община Исперих да сключи договор за безвъзмездно 

управление.         

 

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 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 23.09.2021г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 

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

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

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

гори» 

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

23.09.2021г. от 16.00ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Въпроси към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към поименно гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.09.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение от II етаж от 

недвижим имот-частна общинска собственост, находящо се в гр. Исперих, ул. «Васил 

Левски» №70, 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 За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ     

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА     

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 25 25 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 267 

 

 

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 управление на Национален осигурителен институт – 

Териториално поделение – Разград с адрес град Разград, ул. «Бели Лом» №40  за срок от 

пет години на помещение – стая №21 (двадесет и първа) с площ 18 (осемнадесет) кв.м, 

находящо се на втори етаж от масивна двуетажна сграда с начин на трайно 

предназначение за общинска администрация в УПИ VII (римско седем), квартал 29 

(двадесет и девет) по регулационния план на град Исперих с адрес гр. Исперих, ул. „Васил 

Левски“ №70, съгласно Акт за частна общинска собственост №92/19.03.2002г. 

 

Помещението да се ползва за архив от Национален осигурителен институт – 

Териториално поделение – Разград, филиал гр.Исперих. 

 

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

управление.         

 

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 10 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 гр.Исперих, община Исперих, област Разград. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Шукри. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих е собственик на следните земеделски земи: 
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1. Поземлен имот №32874.9.100 с начин на трайно ползване Лозе с площ 0,996 дка. 

в гр.Исперих, местност „Черкезлик“. 

2. Поземлен имот №32874.9.101 с начин на трайно ползване Нива с площ 1,660 дка. 

в гр.Исперих, местност „Черкезлик“. 

3. Поземлен имот №32874.9.102 с начин на трайно ползване Нива с площ 2,140 дка. 

в гр.Исперих, местност „Черкезлик“. 

4. Поземлен имот №32874.9.114 с начин на трайно ползване Нива с площ 1,732 дка. 

в гр.Исперих, местност „Черкезлик”. 

5. Поземлен имот №32874.9.115 с начин на трайно ползване Лозе с площ 0,865 дка. 

в гр.Исперих, местност „Черкезлик”. 

6. Поземлен имот №32874.9.116 с начин на трайно ползване Лозе с площ 0,946 дка. 

в гр.Исперих, местност „Черкезлик”. 

7. Поземлен имот №32874.9.83 с начин на трайно ползване Лозе с площ 0,905 дка.  

в гр.Исперих, местност „Черкезлик”. 

8. Поземлен имот №32874.9.80 с начин на трайно ползване Нива с площ 1,431 дка. 

в гр.Исперих, местност „Черкезлик”. 

9. Поземлен имот №32874.9.79 с начин на трайно ползване Нива с площ 1,092 дка. 

в гр.Исперих, местност „Черкезлик”. 

10. Поземлен имот №32874.9.78 с начин на трайно ползване Изоставена нива с 

площ 0,950 дка. в гр.Исперих, местност „Черкезлик”. 

11. Поземлен имот №32874.9.76 с начин на трайно ползване Изоставена нива с 

площ 0,779 дка. в гр.Исперих, местност „Черкезлик”. 

12. Поземлен имот №32874.9.104 с начин на трайно ползване Изоставена нива с 

площ 0,244 дка. в гр.Исперих, местност „Черкезлик”. 

13. Поземлен имот №32874.9.88 с начин на трайно ползване Изоставена нива с 

площ 0,997 дка. в гр.Исперих, местност „Черкезлик”. 

14. Поземлен имот №32874.9.86 с начин на трайно ползване Лозе с площ 0,642 дка. 

в гр.Исперих, местност „Черкезлик”. 

15. Поземлен имот №32874.9.85 с начин на трайно ползване Лозе с площ 0,388 дка. 

в гр.Исперих, местност „Черкезлик”. 

 

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; 

 

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 №32874.9.100 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка сто), находящ се в гр.Исперих, община Исперих, местност 

„ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града, одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009100, с начин на трайно ползване 
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Лозе с площ 996 (деветстотин деветдесет и шест) кв.м, категория IX (девета), съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 6971 от 14.07.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 16.07.2021г. 

2. Поземлен имот №32874.9.101 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка сто и едно) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, местност 

„ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009101, с начин на трайно ползване 

Нива с площ 1 660 (хиляда шестстотин и шестдесет) кв.м, категория IX (девета), съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 6972 от 14.07.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 16.07.2021г. 

3. Поземлен имот №32874.9.102 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка сто и две) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, местност 

„ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009102, с начин на трайно ползване 

Нива с площ 2 140 (две хиляди сто и четиридесет) кв.м, категория IX (девета), съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 6973 от 14.07.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 16.07.2021г. 

4. Поземлен имот №32874.9.114 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка сто и четиринадесет) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009114, с начин на трайно ползване 

Нива с площ 1 732 (хиляда седемстотин тридесет и два) кв.м, категория IX (девета), 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 6668 от 25.04.2018г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 15.05.2018г. 

5. Поземлен имот №32874.9.115 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка сто и петнадесет) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009115, с начин на трайно ползване 

Лозе с площ 865 (осемстотин шестдесет и пет) кв.м, категория IX (девета), съгласно Акт 

за частна общинска собственост №6669 от 25.04.2018г. вписан в Служба по вписванията 

гр.Исперих на 15.05.2018г. 

6. Поземлен имот №32874.9.116 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка сто и шестнадесет) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009116, с начин на трайно ползване 

Лозе с площ 946( деветстотин четиридесет и шест) кв.м, категория IX (девета), съгласно 

Акт за частна общинска собственост №6670 от 25.04.2018г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 15.05.2018г. 

7. Поземлен имот №32874.9.83 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка осемдесет и три) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009083, с начин на трайно ползване 

Лозе с площ 905(деветстотин и пет) кв.м, категория IX (девета), съгласно Акт за частна 

общинска собственост №7016 от 31.08.2021г. вписан в Служба по вписванията гр.Исперих 

на 02.09.2021г. 

8. Поземлен имот №32874.9.80 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка осемдесет) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, местност 

„ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009080, с начин на трайно ползване 

Нива с площ 1 431(хиляда четиристотин тридесет и един) кв.м, категория IX (девета), 

съгласно Акт за частна общинска собственост №7015 от 31.08.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 02.09.2021г. 
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9. Поземлен имот №32874.9.79 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка седемдесет и девет) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009079, с начин на трайно ползване 

Нива с площ 1 092(хиляда деветдесет и два) кв.м, категория IX (девета), съгласно Акт за 

частна общинска собственост №7014 от 31.08.2021г. вписан в Служба по вписванията 

гр.Исперих на 02.09.2021г. 

10. Поземлен имот №32874.9.78 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка седемдесет и осем) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009078, с начин на трайно ползване 

Изоставена нива с площ 950( деветстотин и петдесет) кв.м, категория III (трета), съгласно 

Акт за частна общинска собственост №7013 от 31.08.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 02.09.2021г. 

11. Поземлен имот №32874.9.76 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка седемдесет и шест) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009076, с начин на трайно ползване 

Изоставена нива с площ 779( седемстотин седемдесет и девет) кв.м, категория III (трета), 

съгласно Акт за частна общинска собственост №7012 от 31.08.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 02.09.2021г. 

12. Поземлен имот №32874.9.104 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка сто и четири) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009104, с начин на трайно ползване 

Изоставена нива с площ 244(двеста четиридесет и четири) кв.м, категория IX (девета), 

съгласно Акт за частна общинска собственост №7011 от 31.08.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 02.09.2021г. 

13. Поземлен имот №32874.9.88 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка осемдесет и осем) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009088, с начин на трайно ползване 

Изоставена нива с площ 997(деветстотин деветдесет и седем) кв.м, категория IX (девета), 

съгласно Акт за частна общинска собственост №7010 от 30.08.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр. Исперих на 01.09.2021г. 

14. Поземлен имот №32874.9.86 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка осемдесет и шест) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009086, с начин на трайно ползване 

Лозе с площ  642(шестстотин четиридесет и два) кв.м, категория IX (девета), съгласно 

Акт за частна общинска собственост №7009 от 30.08.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр. Исперих на 01.09.2021г. 

15. Поземлен имот №32874.9.85 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка осемдесет и пет) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009085, с начин на трайно ползване 

Лозе с площ 388(триста осемдесет и осем) кв.м, категория IX (девета), съгласно Акт за 

частна общинска собственост №7009 от 30.08.2021г. вписан в Служба по вписванията гр. 

Исперих на 01.09.2021г. 

 

ІІ. Определя начална годишна наемна цена в размер на 45,00 (четиридесет и пет) 

лева на декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС Исперих, 
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изменено с Решение № 483 от 29.03.2018г. на ОбС Исперих или: 

1. За поземлен имот №32874.9.100 в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева. 

2. За поземлен имот №32874.9.101 в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лева. 

3. За поземлен имот №32874.9.102 в размер на 96,00 (деветдесет и шест ) лева. 

4. За поземлен имот №32874.9.114 в размер на 78,00  (седемдесет и осем) лева. 

5. За поземлен имот №32874.9.115 в размер на 39,00  (тридесет и девет) лева. 

6. За поземлен имот №32874.9.116 в размер на 43,00  (четиридесет и три) лева. 

7. За поземлен имот №32874.9.83 в размер на 41,00  (четиридесет и един) лева. 

8. За поземлен имот №32874.9.80 в размер на 64,00  (шестдесет и четири) лева. 

9. За поземлен имот №32874.9.79 в размер на 49,00  (четиридесет и девет) лева. 

10. За поземлен имот №32874.9.78 в размер на 43,00  (четиридесет и три) лева. 

11. За поземлен имот №32874.9.76 в размер на 35,00  (тридесет и пет) лева. 

12. За поземлен имот №32874.9.104 в размер на 11,00  (единадесет) лева. 

13. За поземлен имот №32874.9.88 в размер на 45,00  (четиридесет и пет) лева. 

14. За поземлен имот №32874.9.86 в размер на 29,00  (двадесет и девет) лева. 

15. За поземлен имот №32874.9.85 в размер на 17,50  (седемнадесет лева и петдесет 

стотинки) лева. 

ІІІ.  Да се определи  цена на тръжни документи в размер на 20,00 (двадесет) лева 

без ДДС. 

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

сключи договори за наем.     

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

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

 

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

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

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

гори» 

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

23.09.2021г. от 16.00ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председателна 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 23.09.2021г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Въпроси към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към поименно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.09.2021 г. от 17.00 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 гр.Исперих, 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     

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  
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20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА     

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 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                  № 268 

 

 

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 №32874.9.100 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка сто), находящ се в гр.Исперих, община Исперих, местност 

„ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града, одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009100, с начин на трайно ползване 

Лозе с площ 996 (деветстотин деветдесет и шест) кв.м, категория IX (девета), съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 6971 от 14.07.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 16.07.2021г. 

2. Поземлен имот №32874.9.101 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка сто и едно) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, местност 

„ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009101, с начин на трайно ползване 

Нива с площ 1 660 (хиляда шестстотин и шестдесет) кв.м, категория IX (девета), съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 6972 от 14.07.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 16.07.2021г. 

3. Поземлен имот №32874.9.102 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка сто и две) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, местност 

„ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-
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94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009102, с начин на трайно ползване 

Нива с площ 2 140 (две хиляди сто и четиридесет) кв.м, категория IX (девета), съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 6973 от 14.07.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 16.07.2021г. 

4. Поземлен имот №32874.9.114 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка сто и четиринадесет) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009114, с начин на трайно ползване 

Нива с площ 1 732 (хиляда седемстотин тридесет и два) кв.м, категория IX (девета), 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 6668 от 25.04.2018г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 15.05.2018г. 

5. Поземлен имот №32874.9.115 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка сто и петнадесет) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009115, с начин на трайно ползване 

Лозе с площ 865 (осемстотин шестдесет и пет) кв.м, категория IX (девета), съгласно Акт 

за частна общинска собственост №6669 от 25.04.2018г. вписан в Служба по вписванията 

гр.Исперих на 15.05.2018г. 

6. Поземлен имот №32874.9.116 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка сто и шестнадесет) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009116, с начин на трайно ползване 

Лозе с площ 946( деветстотин четиридесет и шест) кв.м, категория IX (девета), съгласно 

Акт за частна общинска собственост №6670 от 25.04.2018г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 15.05.2018г. 

7. Поземлен имот №32874.9.83 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка осемдесет и три) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009083, с начин на трайно ползване 

Лозе с площ 905(деветстотин и пет) кв.м, категория IX (девета), съгласно Акт за частна 

общинска собственост №7016 от 31.08.2021г. вписан в Служба по вписванията гр.Исперих 

на 02.09.2021г. 

8. Поземлен имот №32874.9.80 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка осемдесет) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, местност 

„ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009080, с начин на трайно ползване 

Нива с площ 1 431(хиляда четиристотин тридесет и един) кв.м, категория IX (девета), 

съгласно Акт за частна общинска собственост №7015 от 31.08.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 02.09.2021г. 

9. Поземлен имот №32874.9.79 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка седемдесет и девет) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009079, с начин на трайно ползване 

Нива с площ 1 092(хиляда деветдесет и два) кв.м, категория IX (девета), съгласно Акт за 

частна общинска собственост №7014 от 31.08.2021г. вписан в Служба по вписванията 

гр.Исперих на 02.09.2021г. 

10. Поземлен имот №32874.9.78 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка седемдесет и осем) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009078, с начин на трайно ползване 

Изоставена нива с площ 950( деветстотин и петдесет) кв.м, категория III (трета), съгласно 
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Акт за частна общинска собственост №7013 от 31.08.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 02.09.2021г. 

11. Поземлен имот №32874.9.76 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка седемдесет и шест) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009076, с начин на трайно ползване 

Изоставена нива с площ 779( седемстотин седемдесет и девет) кв.м, категория III (трета), 

съгласно Акт за частна общинска собственост №7012 от 31.08.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 02.09.2021г. 

12. Поземлен имот №32874.9.104 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка сто и четири) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009104, с начин на трайно ползване 

Изоставена нива с площ 244(двеста четиридесет и четири) кв.м, категория IX (девета), 

съгласно Акт за частна общинска собственост №7011 от 31.08.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр.Исперих на 02.09.2021г. 

13. Поземлен имот №32874.9.88 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка осемдесет и осем) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009088, с начин на трайно ползване 

Изоставена нива с площ 997(деветстотин деветдесет и седем) кв.м, категория IX (девета), 

съгласно Акт за частна общинска собственост №7010 от 30.08.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр. Исперих на 01.09.2021г. 

14. Поземлен имот №32874.9.86 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка осемдесет и шест) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009086, с начин на трайно ползване 

Лозе с площ  642(шестстотин четиридесет и два) кв.м, категория IX (девета), съгласно 

Акт за частна общинска собственост №7009 от 30.08.2021г. вписан в Служба по 

вписванията гр. Исперих на 01.09.2021г. 

15. Поземлен имот №32874.9.85 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и 

четири точка девет точка осемдесет и пет) находящ се в гр.Исперих, община Исперих, 

местност „ЧЕРКЕЗЛИК“, по кадастралната карта на града одобрена със Заповед РД 18-

94/14.02.2019г. на ИД на АГКК, по предходен план №009085, с начин на трайно ползване 

Лозе с площ 388(триста осемдесет и осем) кв.м, категория IX (девета), съгласно Акт за 

частна общинска собственост №7009 от 30.08.2021г. вписан в Служба по вписванията гр. 

Исперих на 01.09.2021г. 

 

ІІ. Определя начална годишна наемна цена в размер на 45,00 (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 №32874.9.100 в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева. 

2. За поземлен имот №32874.9.101 в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лева. 

3. За поземлен имот №32874.9.102 в размер на 96,00 (деветдесет и шест ) лева. 

4. За поземлен имот №32874.9.114 в размер на 78,00  (седемдесет и осем) лева. 

5. За поземлен имот №32874.9.115 в размер на 39,00  (тридесет и девет) лева. 

6. За поземлен имот №32874.9.116 в размер на 43,00  (четиридесет и три) лева. 

7. За поземлен имот №32874.9.83 в размер на 41,00  (четиридесет и един) лева. 

8. За поземлен имот №32874.9.80 в размер на 64,00  (шестдесет и четири) лева. 

9. За поземлен имот №32874.9.79 в размер на 49,00  (четиридесет и девет) лева. 

10. За поземлен имот №32874.9.78 в размер на 43,00  (четиридесет и три) лева. 

11. За поземлен имот №32874.9.76 в размер на 35,00  (тридесет и пет) лева. 
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12. За поземлен имот №32874.9.104 в размер на 11,00  (единадесет) лева. 

13. За поземлен имот №32874.9.88 в размер на 45,00  (четиридесет и пет) лева. 

14. За поземлен имот №32874.9.86 в размер на 29,00  (двадесет и девет) лева. 

15. За поземлен имот №32874.9.85 в размер на 17,50  (седемнадесет лева и петдесет 

стотинки) лева. 

ІІІ.  Да се определи  цена на тръжни документи в размер на 20,00 (двадесет) лева 

без ДДС. 

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

сключи договори за наем.     

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

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

 

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

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот XIX-254 в квартал 65 по 

регулационния план на гр.Исперих на собствениците 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-

373/28.06.2021г. за закупуване на УПИ XIX-254 в квартал 65 по регулационния план на 

гр.Исперих. По акта за частна общинска собственост № 1687/21.11.2006 год. площта  на 

имота е 580 кв.м. В имота има построени жилищна сграда, навес с оградни стени и 

работилница, собственост на Гюлейман Мехмедова и Гюлер Ердинч, съгласно нотариални 

актове № 54, том Х, рег.№ 5587, дело №881 от 2004г.; № 127, том VII, рег.№ 6308, дело 

716 от 2009г. и Договор № 236 от 30.11.2010г. за учредяване право на пристрояване. 

 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. 12 със следното съдържание: 

 т.12. УПИ XIX-254, квартал 65 по регулационния план на гр.Исперих, с площ  на 

имота 580 кв.м и Акт за частна общинска собственост № 1687/21.11.2006 год. при 

прогнозна продажна цена в размер на 4 500 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  XIX -254(римско деветнадесет тире двеста петдесет и 

четири)  в квартал 65 (шестдесет и пет) с начин на трайно ползване дворно място с площ 

580 (петстотин и осемдесет) кв.м по регулационния план на гр.Исперих, одобрена със 

Заповед 25/29.01.2001г. на Кмета на общината, с местонахождение на имота гр.Исперих, 

ул.«Арда» № 6, община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ ХХ-

255; УПИ XXV-252; УПИ XVIII-253 и запад – ул. „Арда“ съгласно АЧОС № 1687 от 

21.11.2006г., вписан в Агенцията по вписванията на 02.11.2010год., на собствениците на 

законно построените сгради в имота Гюлейман Мехмедова от гр.Исперих, ул. «Арда» № 

6 и Гюлер Ердинч,чрез родител и законен представител Ердинч Халил от гр.Исперих, ул. 

«Арда» № 6 притежаващи  нотариални актове № 54, том Х, рег.№ 5587, дело №881 от 

2004г.; № 127, том VII, рег.№ 6308, дело 716 от 2009г. и Договор № 236 от 30.11.2010г. за 

учредяване право на пристрояване. 

  

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 4 554,00 (четири хиляди 

петстотин петдесет и четири) лева, която е пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  10.09.2021 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 770,00 (три хиляди седемстотин и 

седемдесет) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 6702001300/03.09.2021 г. 

издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

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

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 23.09.2021г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 

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

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

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

гори» 

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

23.09.2021г. от 16.00ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Въпроси към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към поименно гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.09.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот XIX-254 в квартал 65 по 

регулационния план на гр.Исперих на собствениците 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     

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА     

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 25 25 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 269 

 

 

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. 12 със следното съдържание: 

 т.12. УПИ XIX-254, квартал 65 по регулационния план на гр.Исперих, с площ  на 

имота 580 кв.м и Акт за частна общинска собственост № 1687/21.11.2006 год. при 

прогнозна продажна цена в размер на 4 500 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  XIX -254(римско деветнадесет тире двеста петдесет и 

четири)  в квартал 65 (шестдесет и пет) с начин на трайно ползване дворно място с площ 

580 (петстотин и осемдесет) кв.м по регулационния план на гр.Исперих, одобрена със 

Заповед 25/29.01.2001г. на Кмета на общината, с местонахождение на имота гр.Исперих, 

ул.«Арда» № 6, община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ ХХ-

255; УПИ XXV-252; УПИ XVIII-253 и запад – ул. „Арда“ съгласно АЧОС № 1687 от 

21.11.2006г., вписан в Агенцията по вписванията на 02.11.2010год., на собствениците на 

законно построените сгради в имота Гюлейман Мехмедова от гр.Исперих, ул. «Арда» № 

6 и Гюлер Ердинч,чрез родител и законен представител Ердинч Халил от гр.Исперих, ул. 

«Арда» № 6 притежаващи  нотариални актове № 54, том Х, рег.№ 5587, дело №881 от 

2004г.; № 127, том VII, рег.№ 6308, дело 716 от 2009г. и Договор № 236 от 30.11.2010г. за 

учредяване право на пристрояване. 

  

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 4 554,00 (четири хиляди 

петстотин петдесет и четири) лева, която е пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  10.09.2021 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 770,00 (три хиляди седемстотин и 

седемдесет) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 6702001300/03.09.2021 г. 
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издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

  ІII. 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 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот Х-320 в квартал 45 по 

регулационния план на с.Тодорово, община Исперих 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-

482/23.08.2021г. за закупуване на УПИ Х-320 в квартал 45 по регулационния план на 

с.Тодорово, община Исперих, с площ  на имота 1 735 кв.м и Акт за частна общинска 

собственост № 7007/30.08.2021год. В имота има построени жилищна сграда и 

второстепенна сграда, собственост на Шериф Антонов Шишманов, съгласно нотариален 

акт № 1, том V, рег.№ 5523, дело № 557 от 13.08.2021год. 

 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 : 

 

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. 11 със следното съдържание: 

 т.11. УПИ Х-320 в квартал 45 по регулационния план на с.Тодорово, община 

Исперих, с площ  на имота 1 735 кв.м и Акт за частна общинска собственост № 

7007/30.08.2021год.  при прогнозна продажна цена в размер на 4 780 лева. 
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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  Х-320 (римско десет тире триста и двадесет) в квартал 

45 (четиридесет и пет) отреден за жилищно застрояване с площ 1 735 (хиляда седемстотин 

тридесет и пет) 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.«Тунджа» № 4, община Исперих, област Разград при граници и съседи: УПИ VI, УПИ 

V, УПИ XXI,УПИ XX,УПИ XI,УПИ IX,УПИ VII в кв.45 и ул. „Тунджа“, съгласно АЧОС 

№ 7007 от 30.08.2021г., вписан в Агенцията по вписванията на 01.09.2021год., на 

собственика на законно построените сгради в имота Шериф Антонов Шишманов от гр. 

Варна, ул. «Ангел Георгиев» № 18, ет. 3, ап. 17 притежаващ  нотариален акт № 1, том V, 

рег.№ 5523, дело № 557 от 13.08.2021год. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 4 784,00 (четири хиляди 

седемстотин осемдесет и четири) лева, която е пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  10.09.2021 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 955,80 (три хиляди деветстотин 

петдесет и пет лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно удостоверение за данъчна 

оценка № 6702001237/26.08.2021 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 поземленият имот 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 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. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

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

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 23.09.2021г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 

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

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

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

гори» 

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

23.09.2021г. от 16.00ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Становището на Кмета на кметство с. Тодорово е положително. 

Въпроси към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към поименно гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.09.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот Х-320 в квартал 45 по 

регулационния план на с.Тодорово, община Исперих 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     

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА     

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 25 25 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 270 

 

 

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. 11 със следното съдържание: 

 т.11. УПИ Х-320 в квартал 45 по регулационния план на с.Тодорово, община 

Исперих, с площ  на имота 1 735 кв.м и Акт за частна общинска собственост № 

7007/30.08.2021год.  при прогнозна продажна цена в размер на 4 780 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  Х-320 (римско десет тире триста и двадесет) в квартал 

45 (четиридесет и пет) отреден за жилищно застрояване с площ 1 735 (хиляда седемстотин 

тридесет и пет) 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.«Тунджа» № 4, община Исперих, област Разград при граници и съседи: УПИ VI, УПИ 

V, УПИ XXI,УПИ XX,УПИ XI,УПИ IX,УПИ VII в кв.45 и ул. „Тунджа“, съгласно АЧОС 

№ 7007 от 30.08.2021г., вписан в Агенцията по вписванията на 01.09.2021год., на 

собственика на законно построените сгради в имота Шериф Антонов Шишманов от гр. 

Варна, ул. «Ангел Георгиев» № 18, ет. 3, ап. 17 притежаващ  нотариален акт № 1, том V, 

рег.№ 5523, дело № 557 от 13.08.2021год. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 4 784,00 (четири хиляди 

седемстотин осемдесет и четири) лева, която е пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  10.09.2021 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 955,80 (три хиляди деветстотин 

петдесет и пет лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно удостоверение за данъчна 

оценка № 6702001237/26.08.2021 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

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 поземленият имот 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 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 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Удължаване срока на договори за наем на незастроени дворни места в 

населените места в община Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с проявен интерес от лица, желаещи да ползват незастроени дворни 

места – частна общинска собственост на територията на община Исперих и в изпълнение 

на Решения на Общински съвет Исперих през 2016год. и 2017год. са сключени договори 

за наем на дворни места за срок от 5 години. Поради изтичане срока на договорите в 

общинската администрация има постъпили заявления от наематели за удължаване срока 

на същите съгласно законовите разпоредби. 

 

С оглед на доброто стопанисване на имотите считам, че е във взаимен интерес да се 

удължи срока на цитираните договори за наем с още 5 години, на основание §78 ал.2 от 

ПЗР на ЗИД на ЗОС, с което общия срок за ползването им  ще бъде 10 години. 

Въз основа на изложеното, предлагам Общинският съвет Исперих, да обсъди и 

приеме следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.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 за реда за придобиване,управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договорите за наем  на 

незастроени дворни места, находящи се в населените места на община Исперих,   считано 

от селскостопанската 2021/2022год. както следва: 
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1.Договор за наем № 420 от 11.10.2016г. между община Исперих и Христо 

Китанов Христов за поземлен имот № 61875.33.465 с начин на трайно ползване 

„Незастроен имот за жилищни нужди“ по кадастралната карта на с. Райнино, ул. „Христо 

Ботев“ № 33 с площ 1 289 кв.м при граници на имота: имоти с № 61875.33.464; 

№61875.33.404; № 61875.33.255 и №61875.33.713, съгласно АЧОС № 6060/25.02.2016г.  

при годишен наем в размер на 58,00 (петдесет и осем) лева. 

 

2.Договор за наем № 491 от 09.11.2016г. между община Исперих и Христо 

Китанов Христов за поземлен имот № 61875.33.464 с начин на трайно ползване 

„Незастроен имот за жилищни нужди“ по кадастралната карта на с. Райнино, ул. „Христо 

Ботев“  с площ 1 409 кв.м при граници на имота: имоти с № 61875.33.463; №61875.33.404; 

№ 61875.33.465 и №61875.33.713, съгласно АЧОС № 6256/08.09.2016г.  при годишен наем 

в размер на 63,40 (шестдесет и три лева и четиридесет стотинки) лева. 

3. Договор за наем № 423 от 13.10.2016г. между община Исперих и Йордан 

Димитров Аргилов за поземлен имот  IX-130 в кв.18 отреден за „Жилищно застрояване” 

по регулационния план на с.Бърдоква , ул. „Витоша” № 11 с площ 3,139  

( три цяло сто тридесет и девет) дка, при граници на имота : север – УПИ  X-131 и УПИ  

V-126 кв.18; изток – УПИ VI-127 кв.15; юг- УПИ VIII-129 и запад – улица „Витоша”, 

съгласно АЧОС № 6000/08.02.2016г. при годишен наем в размер 141,25 (сто четиридесет и 

един лева, двадесет и пет стотинки) лева. 

4.Договор за наем № 501 от 16.11.2016г. между община Исперих и Рейхан Сали 

Али за поземлен имот № 37010.90.545 с начин на трайно ползване „Ниско застрояване“ 

по кадастралната карта на с. Китанчево, ул.“Добруджа“ с площ 1 552 кв.м при граници на 

имота : имоти с № 37010.62.21; № 37010.90.546; № 37010.90.547; № 37010.90.543 и № 

37010.90.544, съгласно АЧОС №  5251/12.02.2013г. при годишен наем в размер на 69,84 

(шестдесет и девет лева, осемдесет и четири стотинки)лева. 

5. Договор за наем 424 от 13.10.2016г. между община Исперих и Зойка Петрова 

Белева за поземлен имот № 61875.33.456 с начин на трайно ползване  „Незастроен имот 

за жилищни нужди“ по кадастралната карта на с.Райнино, ул.“Христо Ботев“ №77  с площ 

1 004 кв.м, при граници на имота : имоти с № 61875.33.63; № 61875.33.392; № 61875.33.62 

и № 61875.33.707, съгласно АЧОС № 6058 /25.02.2016г. при годишен наем в размер на 

45,20 (четиридесет и пет лева и двадесет стотинки) лева. 

 

II. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договорите за наем  на 

незастроени дворни места, находящи се в населените места на община Исперих,   считано 

от календарната 2022год. както следва: 

 

1.Договор за наем № 10 от 09.02.2017г. между община Исперих и Вайде Сали 

Хасан за поземлен имот V-112 в квартал 4 с начин на трайно ползване за „Жилищно 

застрояване“ по регулационния план на с.Лъвино, ул.“Мургаш“ № 7 с площ 1,122 дка, при 

граници на имота: север – извън регулация; изток – УПИ VI-112, кв.4; юг- ул. „Мургаш“ и 

запад -  УПИ-IV-111, кв.4, съгласно АЧОС № 6308/17.11.2016г. при годишен наем в 

размер на 50,50 (петдесет лева и петдесет стотинки) лева. 

2. Договор за наем № 4 от 26.01.2017г. между община Исперих и  Себахидин Халил 

Ямен за поземлен имот VII-201 в квартал 24 с начин на трайно ползване „За жилищно 

застрояване“ по регулационния план на с.Делчево, ул.“Иван Кръстев“ № 2 с площ 1,752 

дка, при граници на имота : север – УПИ  II-196, кв. 24; изток – УПИ-VI-200, кв.24; юг – 

улица „Иван Кръстев” и запад – УПИ I-195, кв.24, съгласно АЧОС № 6269/14.09.2016г. 

при годишен наем в размер на 78,84 (седемдесет и осем лева, осемдесет и четири 

стотинки) лева. 

3. Договор за наем № 3 от 26.01.2017г. между община Исперих и Фатме Осман 

Амза за позeмлен имот VI-200 в квартал 24 с начин на трайно ползване „За жилищно 
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застрояване“ по регулационния план на с.Делчево, ул.“Иван Кръстев“ № 4 с площ 1,682 

дка, при граници на имота : север – УПИ  III-197, кв. 24, изток –УПИ V-199,кв24; юг – ул. 

„Иван Кръстев” и запад – УПИ VII-201, кв.24, съгласно АЧОС №6270/ 14.09.2016г. при 

годишен наем в размер на 75,70( седемдесет и пет лева и седемдесет стотинки) лева. 

 

4. Договор за наем № 5 от 31.01.2017г. между община Исперих и Свилен Петков 

Петков за поземлен имот № 15953.65.7 с начин на трайно ползване  „Незастроен имот за 

жилищни нужди“ по кадастралната карта на с.Голям Поровец,ул. „Драва“ с площ 915 

кв.м. при граници на имота : имоти с № 15953.65.628; № 15953.65.134; № 15953.65.746; № 

15953.65.33; № 15953.65.133 и № 15953.65.132, съгласно АЧОС № 5250 /12.02.2013г. при 

годишен наем в размер на 41,17(четиридесет и един лева и седемнадесет стотинки) лева. 

5. Договор за наем 97 от 14.07.2017г. между община Исперих и Ислям Шефкетов 

Хюсеинов за поземлен имот № 61875.33.32 с начин на трайно ползване  „Незастроен имот 

за жилищни нужди“ по кадастралната карта на с.Райнино, ул.“Христо Ботев“  с площ 1 

237 кв.м. при граници на имота : имоти с № 61875.33.33; № 61875.33.35; № 61875.33.527; 

№ 61875.33.526; № 61875.33.382 и № 61875.33.31, съгласно АЧОС № 6430 /09.05.2017г. 

при годишен наем в размер на 55,70(петдесет и пет лева и седемдесет стотинки) лева. 

 

III. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнителни споразумения 

към Договорите за наем .  

 

IV. Останалите клаузи по договорите да останат непроменени. 

 

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  наемите на 

имотите да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в с.Райнино, 

с.Бърдоква, с.Китанчево, с.Лъвино, с.Делчево и с.Голям Поровец, община Исперих. 

 

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

Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му. 

 

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

пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

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

гори» 

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

23.09.2021г. от 16.00ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

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 23.09.2021г. от 

15.00ч. 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 – Председателна Общински съвет Исперих. 

Общинския съветник Христо Аргилов няма да участва в гласуването, тъй като има 

родствени връзки с един от наемателите. 

Въпроси към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към поименно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.09.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Удължаване срока на договори за наем на незастроени дворни места в 

населените места в 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 За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ     

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  
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16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА     

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 24 24 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 271 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и 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 за реда за придобиване,управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договорите за наем  на 

незастроени дворни места, находящи се в населените места на община Исперих,   считано 

от селскостопанската 2021/2022год. както следва: 

 

1.Договор за наем № 420 от 11.10.2016г. между община Исперих и Христо 

Китанов Христов за поземлен имот № 61875.33.465 с начин на трайно ползване 

„Незастроен имот за жилищни нужди“ по кадастралната карта на с. Райнино, ул. „Христо 

Ботев“ № 33 с площ 1 289 кв.м при граници на имота: имоти с № 61875.33.464; 

№61875.33.404; № 61875.33.255 и №61875.33.713, съгласно АЧОС № 6060/25.02.2016г.  

при годишен наем в размер на 58,00 (петдесет и осем) лева. 

 

2.Договор за наем № 491 от 09.11.2016г. между община Исперих и Христо 

Китанов Христов за поземлен имот № 61875.33.464 с начин на трайно ползване 

„Незастроен имот за жилищни нужди“ по кадастралната карта на с. Райнино, ул. „Христо 

Ботев“  с площ 1 409 кв.м при граници на имота: имоти с № 61875.33.463; №61875.33.404; 

№ 61875.33.465 и №61875.33.713, съгласно АЧОС № 6256/08.09.2016г.  при годишен наем 

в размер на 63,40 (шестдесет и три лева и четиридесет стотинки) лева. 

3. Договор за наем № 423 от 13.10.2016г. между община Исперих и Йордан 
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Димитров Аргилов за поземлен имот  IX-130 в кв.18 отреден за „Жилищно застрояване” 

по регулационния план на с.Бърдоква , ул. „Витоша” № 11 с площ 3,139  

( три цяло сто тридесет и девет) дка, при граници на имота : север – УПИ  X-131 и УПИ  

V-126 кв.18; изток – УПИ VI-127 кв.15; юг- УПИ VIII-129 и запад – улица „Витоша”, 

съгласно АЧОС № 6000/08.02.2016г. при годишен наем в размер 141,25 (сто четиридесет и 

един лева, двадесет и пет стотинки) лева. 

4.Договор за наем № 501 от 16.11.2016г. между община Исперих и Рейхан Сали 

Али за поземлен имот № 37010.90.545 с начин на трайно ползване „Ниско застрояване“ 

по кадастралната карта на с. Китанчево, ул.“Добруджа“ с площ 1 552 кв.м при граници на 

имота : имоти с № 37010.62.21; № 37010.90.546; № 37010.90.547; № 37010.90.543 и № 

37010.90.544, съгласно АЧОС №  5251/12.02.2013г. при годишен наем в размер на 69,84 

(шестдесет и девет лева, осемдесет и четири стотинки)лева. 

5. Договор за наем 424 от 13.10.2016г. между община Исперих и Зойка Петрова 

Белева за поземлен имот № 61875.33.456 с начин на трайно ползване  „Незастроен имот 

за жилищни нужди“ по кадастралната карта на с.Райнино, ул.“Христо Ботев“ №77  с площ 

1 004 кв.м, при граници на имота : имоти с № 61875.33.63; № 61875.33.392; № 61875.33.62 

и № 61875.33.707, съгласно АЧОС № 6058 /25.02.2016г. при годишен наем в размер на 

45,20 (четиридесет и пет лева и двадесет стотинки) лева. 

 

II. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договорите за наем  на 

незастроени дворни места, находящи се в населените места на община Исперих,   считано 

от календарната 2022год. както следва: 

 

1.Договор за наем № 10 от 09.02.2017г. между община Исперих и Вайде Сали 

Хасан за поземлен имот V-112 в квартал 4 с начин на трайно ползване за „Жилищно 

застрояване“ по регулационния план на с.Лъвино, ул.“Мургаш“ № 7 с площ 1,122 дка, при 

граници на имота: север – извън регулация; изток – УПИ VI-112, кв.4; юг- ул. „Мургаш“ и 

запад -  УПИ-IV-111, кв.4, съгласно АЧОС № 6308/17.11.2016г. при годишен наем в 

размер на 50,50 (петдесет лева и петдесет стотинки) лева. 

2. Договор за наем № 4 от 26.01.2017г. между община Исперих и  Себахидин Халил 

Ямен за поземлен имот VII-201 в квартал 24 с начин на трайно ползване „За жилищно 

застрояване“ по регулационния план на с.Делчево, ул.“Иван Кръстев“ № 2 с площ 1,752 

дка, при граници на имота : север – УПИ  II-196, кв. 24; изток – УПИ-VI-200, кв.24; юг – 

улица „Иван Кръстев” и запад – УПИ I-195, кв.24, съгласно АЧОС № 6269/14.09.2016г. 

при годишен наем в размер на 78,84 (седемдесет и осем лева, осемдесет и четири 

стотинки) лева. 

3. Договор за наем № 3 от 26.01.2017г. между община Исперих и Фатме Осман 

Амза за позeмлен имот VI-200 в квартал 24 с начин на трайно ползване „За жилищно 

застрояване“ по регулационния план на с.Делчево, ул.“Иван Кръстев“ № 4 с площ 1,682 

дка, при граници на имота : север – УПИ  III-197, кв. 24, изток –УПИ V-199,кв24; юг – ул. 

„Иван Кръстев” и запад – УПИ VII-201, кв.24, съгласно АЧОС №6270/ 14.09.2016г. при 

годишен наем в размер на 75,70( седемдесет и пет лева и седемдесет стотинки) лева. 

 

4. Договор за наем № 5 от 31.01.2017г. между община Исперих и Свилен Петков 

Петков за поземлен имот № 15953.65.7 с начин на трайно ползване  „Незастроен имот за 

жилищни нужди“ по кадастралната карта на с.Голям Поровец,ул. „Драва“ с площ 915 

кв.м. при граници на имота : имоти с № 15953.65.628; № 15953.65.134; № 15953.65.746; № 

15953.65.33; № 15953.65.133 и № 15953.65.132, съгласно АЧОС № 5250 /12.02.2013г. при 

годишен наем в размер на 41,17(четиридесет и един лева и седемнадесет стотинки) лева. 

5. Договор за наем 97 от 14.07.2017г. между община Исперих и Ислям Шефкетов 

Хюсеинов за поземлен имот № 61875.33.32 с начин на трайно ползване  „Незастроен имот 

за жилищни нужди“ по кадастралната карта на с.Райнино, ул.“Христо Ботев“  с площ 1 



 

95  

237 кв.м. при граници на имота : имоти с № 61875.33.33; № 61875.33.35; № 61875.33.527; 

№ 61875.33.526; № 61875.33.382 и № 61875.33.31, съгласно АЧОС № 6430 /09.05.2017г. 

при годишен наем в размер на 55,70(петдесет и пет лева и седемдесет стотинки) лева. 

 

III. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнителни споразумения 

към Договорите за наем .  

 

IV. Останалите клаузи по договорите да останат непроменени. 

 

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  наемите на 

имотите да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в с.Райнино, 

с.Бърдоква, с.Китанчево, с.Лъвино, с.Делчево и с.Голям Поровец, община Исперих. 

 

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

Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му. 

 

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

пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на енергиен обект Трансформаторен пост с площ 52 (петдесет 

и две) кв. м с местонахождение на имота с. Лудогорци, община Исперих, обл. Разград, 

Парцел Х в квартал 75 с площ 672 кв. м. по ПУП на стопански двор на селото 

 

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 Самостоятелен обект с начин на трайно ползване 

Трансформаторен пост с площ 52 (петдесет и две) кв. м с местонахождение на имота с. 

Лудогорци, община Исперих, обл. Разград, Парцел Х в квартал 75 с площ 672 кв. м. по 

ПУП на стопански двор на селото одобрен със Заповед №234/12.10.1995г. на Кмета на 

Община Исперих, собственост на Държавен поземлен фонд.  

С докладна записка вх.№К-4895 от 09.11.2020г. Кмета на с. Лудогорци, общ. 

Исперих ни уведомява, че има желаещи лица, които искат да се свържат към трафопоста, 

но тъй като същия не е собственост на „Електроразпределение Север“ АД те им отказват. 

В тази връзка моли общината за съдействие. 

Към настоящия момент Община Исперих не е в състояние да поддържа и управлява 

гореописания енергиен обект поради което искаме да продадем същия на основание §4, 

ал.1, ал.3, ал.4 и ал.7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката 

на „Електроразпределение Север“ АД,  град Варна, район „Владислав Варненчик“ №258. 

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

представляващи елементи от съответната преносна или разпределителна мрежа, които към 

момента на влизането в сила на този закон трябва да бъдат собственост на лицензираните 
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енергийни предприятия, но са собственост на трети лица, се изкупуват от преносното или 

от съответното разпределително предприятие в зависимост от принадлежността на обекта 

към мрежите в 12-годишен срок от влизането в сила на този закон. 

Във връзка със започване на процедура по продажба на енергиен обект на 

основание §4, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и 

в изпълнение на чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост Община Исперих 

възложи изготвянето на пазарна оценка на независим оценител.  Според същата 

стойността на имота е в размер на 9 604 лева без ДДС.  

 „Електроразпределение Север“ АД също възлагат изготвянето на пазарна оценка от 

независим оценител. Според Доклада за определяне на пазарна стойност същата е 6 900 

лв. без ДДС. 
Обектите се изкупуват по пазарната им стойност. В случай че страните не 

постигнат споразумение за стойността им, те възлагат извършването на оценка на 

обектите от независим лицензиран оценител. Определена от оценителя стойност на обекта 

е цената на сделката за изкупуване.  

Енергийните предприятия и собствениците не могат необосновано да отказват да 

изкупят или съответно да продадат енергийните обекти. 

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

държавна или общинска собственост и са изградени със средства от държавния или 

общинския бюджет, се прехвърлят възмездно на енергийните предприятия в 12-годишен 

срок от влизането в сила на този закон. 

   

 Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2021г. за продажба.  

 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8, ал.1, чл.35, 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

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

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

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

на собствеността от публична в частна общинска собственост на следния имот: 

Самостоятелен обект с начин на трайно ползване Трансформаторен пост с площ 52 

(петдесет и две) кв. м с местонахождение на имота с. Лудогорци, община Исперих, обл. 

Разград, Парцел Х в квартал 75 с площ 672 кв. м. по ПУП на стопански двор на селото 

одобрен със Заповед №234/12.10.1995г. на Кмета на Община Исперих, собственост на 

Държавен поземлен фонд съгласно Акт №5997 за публична общинска собственост от 

29.01.2016г.  

 

IІ. 1.1. Упълномощава Кмета на Община Исперих да подпише Протокол във връзка 

с процедурата за изкупуване на енергийни обекти, представляващи част от 

електроразпределителната мрежа на територията на „Електроразпределение Север“ АД, за 

постигане на следното споразумение: 

1. Приемат, че стойността на енергийния обект: СТП «Земеделска кооперация» 
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20/0.4кV, находящ се в с. Лудогорци, ул. „Тунджа“ №56, УПИ Х, кв.75, община Исперих, 

област Разград е в размер на 6 900,00 лева (шест хиляди и деветстотин лева) без ДДС. 

2. Определената по т.1 стойност се приема от страните като окончателна цена на 

сделката за изкупуване на енергийния обект. 

3. Страните приемат да заплатят поравно дължимите данъци и такси по сделката. 

 

1.2. Дава съгласие продажбата на имот: Самостоятелен обект с начин на трайно 

ползване Трансформаторен пост с площ 52 (петдесет и две) кв. м с местонахождение на 

имота с. Лудогорци, община Исперих, обл. Разград, Парцел Х в квартал 75 с площ 672 кв. 

м. по ПУП на стопански двор на селото одобрен със Заповед №234/12.10.1995г. на Кмета 

на Община Исперих, собственост на Държавен поземлен фонд при граници на имота УПИ 

IX в кв.75, УПИ ХI в кв. 75 и улица съгласно Акт №5997 за публична общинска 

собственост от 29.01.2016г. вписан в Служба по вписванията гр. Исперих дело №142, том 

34786 от 04.02.2016г. да се извърши без търг или конкурс на „Електроразпределение 

Север“ АД, ЕИК 104518621 град Варна.  

 

1.3. Продажбата да се извърши на цена в размер на 6 900,00 лева (шест хиляди и 

деветстотин лева) без ДДС. 

Пазарната оценка на имота възложена от Община Исперих е в размер на  9 604,00 

(девет хиляди шестстотин и четири) лева без ДДС определена от независим лицензиран 

оценител с оценка от  14.05.2021 г.  

Пазарната оценка на имота възложена от „Електроразпределение Север“ АД е в 

размер на  6 900,00 лева (шест хиляди и деветстотин лева) без ДДС с Доклад за 

определяне на пазарна стойност от 18.06.2021г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 968,30 (деветстотин шестдесет и осем 

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

6702001032/30.07.2021г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих. 

 

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

 

ІV. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

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

на Трансформаторния пост да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура в с. Лудогорци, община 

Исперих. 

 

V. Възлага на Кмета на Община Исперих да подпише протокол относно постигане 

на споразумение по цената на сделката, да издаде заповед и сключи договор за продажба 

на Самостоятелен обект с начин на трайно ползване Трансформаторен пост с площ 52 

кв.м, построен в УПИ Х, квартал 75 по плана на стопански двор с.Лудогорци – публична 

общинска собственост с АОС № 5997 от 29.01.2016год. 

 

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

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

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 23.09.2021г. от 

15.00ч. 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 – Председателна 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 23.09.2021г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Въпроси към вносителя. 

Заповядайте г-н Димитров. 

 

Даниел Димитров – общински съветник от БСП. 

Правя предложение към проекта за решение, а именно в V да се добави: 

При подписване на протокол относно постигане на споразумение по цената на 

сделката в същия да се впише, че се задължава „Електроразпределение Север“ АД, ЕИК 

104518621 град Варна да осигурява достатъчно мощност за всички клиенти и ползватели  

  

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Други предложения, мнения иматели? 

Няма. 

Моля да гласуваме предложението на г-н Димитров, а именно: 

При подписване на протокол относно постигане на споразумение по цената на 

сделката в същия да се впише, че се задължава „Електроразпределение Север“ АД, ЕИК 

104518621 град Варна да осигурява достатъчно мощност за всички клиенти и ползватели  
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Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към цялостното гласуване с направеното предложение от общинския 

съветник Даниел Димитров. Гласуването е поименно. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.09.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на енергиен обект Трансформаторен пост с площ 52 (петдесет 

и две) кв. м с местонахождение на имота с. Лудогорци, община Исперих, обл. Разград, 

Парцел Х в квартал 75 с площ 672 кв. м. по ПУП на стопански двор на селото 
№          

              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     

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА     
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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 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 272 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8, ал.1, чл.35, 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

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

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

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

на собствеността от публична в частна общинска собственост на следния имот: 

Самостоятелен обект с начин на трайно ползване Трансформаторен пост с площ 52 

(петдесет и две) кв. м с местонахождение на имота с. Лудогорци, община Исперих, обл. 

Разград, Парцел Х в квартал 75 с площ 672 кв. м. по ПУП на стопански двор на селото 

одобрен със Заповед №234/12.10.1995г. на Кмета на Община Исперих, собственост на 

Държавен поземлен фонд съгласно Акт №5997 за публична общинска собственост от 

29.01.2016г.  

 

IІ. 1.1. Упълномощава Кмета на Община Исперих да подпише Протокол във връзка 

с процедурата за изкупуване на енергийни обекти, представляващи част от 

електроразпределителната мрежа на територията на „Електроразпределение Север“ АД, за 

постигане на следното споразумение: 

1. Приемат, че стойността на енергийния обект: СТП «Земеделска кооперация» 

20/0.4кV, находящ се в с. Лудогорци, ул. „Тунджа“ №56, УПИ Х, кв.75, община Исперих, 

област Разград е в размер на 6 900,00 лева (шест хиляди и деветстотин лева) без ДДС. 

2. Определената по т.1 стойност се приема от страните като окончателна цена на 

сделката за изкупуване на енергийния обект. 

3. Страните приемат да заплатят поравно дължимите данъци и такси по сделката. 

 

1.2. Дава съгласие продажбата на имот: Самостоятелен обект с начин на трайно 

ползване Трансформаторен пост с площ 52 (петдесет и две) кв. м с местонахождение на 

имота с. Лудогорци, община Исперих, обл. Разград, Парцел Х в квартал 75 с площ 672 кв. 

м. по ПУП на стопански двор на селото одобрен със Заповед №234/12.10.1995г. на Кмета 

на Община Исперих, собственост на Държавен поземлен фонд при граници на имота УПИ 
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IX в кв.75, УПИ ХI в кв. 75 и улица съгласно Акт №5997 за публична общинска 

собственост от 29.01.2016г. вписан в Служба по вписванията гр. Исперих дело №142, том 

34786 от 04.02.2016г. да се извърши без търг или конкурс на „Електроразпределение 

Север“ АД, ЕИК 104518621 град Варна.  

 

1.3. Продажбата да се извърши на цена в размер на 6 900,00 лева (шест хиляди и 

деветстотин лева) без ДДС. 

Пазарната оценка на имота възложена от Община Исперих е в размер на  9 604,00 

(девет хиляди шестстотин и четири) лева без ДДС определена от независим лицензиран 

оценител с оценка от  14.05.2021 г.  

Пазарната оценка на имота възложена от „Електроразпределение Север“ АД е в 

размер на  6 900,00 лева (шест хиляди и деветстотин лева) без ДДС с Доклад за 

определяне на пазарна стойност от 18.06.2021г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 968,30 (деветстотин шестдесет и осем 

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

6702001032/30.07.2021г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих. 

 

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

 

ІV. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

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

на Трансформаторния пост да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура в с. Лудогорци, община 

Исперих. 

 

V. Възлага на Кмета на Община Исперих да подпише протокол относно постигане 

на споразумение по цената на сделката, в същия да се впише, че се задължава 

„Електроразпределение Север“ АД, ЕИК 104518621 град Варна да осигурява достатъчно 

мощност за всички клиенти и ползватели   да издаде заповед и сключи договор за 

продажба на Самостоятелен обект с начин на трайно ползване Трансформаторен пост с 

площ 52 кв.м, построен в УПИ Х, квартал 75 по плана на стопански двор с.Лудогорци – 

публична общинска собственост с АОС № 5997 от 29.01.2016год. 

 

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

община Исперих, област Разград  

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих.  

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с постъпило заявление в общинската администрация за закупуване  на 

незастроен поземлен имот № 65650.35.125, находящ се в с.Свещари, предлагам проект за 

решениe на Общински съвет Исперих за продажба му. 

Имот № 65650.35.125 по кадастралната карта на с.Свещари е с начин на трайно 

ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 3 296 кв.м. За него е съставен Акт 

за частна общинска собственост № 5173 от 01.08.2012год. Изготвени са актуални данъчна 

оценка и пазарна оценка. 

 

  Имотът не са включен 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 

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  “   т. 13 със следното съдържание: 

т.13. Поземлен имот № 65650.35.125 с площ 3296 кв.м по кадастралната карта на 

с.Свещари – частна общинска собственост с АОС № 5173 от 01.08.2012год. при прогнозна 

продажна цена в размер на 9000 лева. 

    

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 следният поземлен  
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имот – частна общинска собственост, както следва:    

1.1. Поземлен имот  №65650.35.125 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка тридесет и пет точка сто двадесет и пет) с начин на трайно ползване незастроен 

имот за жилищни нужди с площ 3 296 (три хиляди двеста деветдесет и шест) кв.м по 

кадастралната карта на с.Свещари, одобрен със Заповед РД-18-28/11.06.2007г. на ИД на 

АК, с местонахождение на имота с.Свещари, ул. «Ивайло », община Исперих, област 

Разград при граници и съседи: имоти с № 65650.7.47; 

№ 65650.35.223 и №65650.35.114, съгласно АЧОС № 5173 от 01.08.2012г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 09.08.2012год.   

 

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

9 097,00 (девет хиляди деветдесет и седем) лева, съгласно доклад, изготвен от независим 

лицензиран оценител на 12.07.2021 година.  

 

1.3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000816/24.06.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

6 882,00 (шест хиляди осемстотин осемдесет и два) лева. 

 

1.4. 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.Свещари, 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 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 23.09.2021г. от 

15.00ч. 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 – Председателна 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 23.09.2021г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

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

гори» 

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

23.09.2021г. от 16.00ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Няма възражения от Кмета на Кметство с. Свещари. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.09.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

община Исперих, област Разград   

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. 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     

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА     

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 25 25 0 0 
 

 

 



 

106  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 273 

 

 

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  “   т. 13 със следното съдържание: 

т.13. Поземлен имот № 65650.35.125 с площ 3296 кв.м по кадастралната карта на 

с.Свещари – частна общинска собственост с АОС № 5173 от 01.08.2012год. при прогнозна 

продажна цена в размер на 9000 лева. 

    

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 следният поземлен  

имот – частна общинска собственост, както следва:    

1.1. Поземлен имот  №65650.35.125 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка тридесет и пет точка сто двадесет и пет) с начин на трайно ползване незастроен 

имот за жилищни нужди с площ 3 296 (три хиляди двеста деветдесет и шест) кв.м по 

кадастралната карта на с.Свещари, одобрен със Заповед РД-18-28/11.06.2007г. на ИД на 

АК, с местонахождение на имота с.Свещари, ул. «Ивайло », община Исперих, област 

Разград при граници и съседи: имоти с № 65650.7.47; 

№ 65650.35.223 и №65650.35.114, съгласно АЧОС № 5173 от 01.08.2012г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 09.08.2012год.   

 

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

9 097,00 (девет хиляди деветдесет и седем) лева, съгласно доклад, изготвен от независим 

лицензиран оценител на 12.07.2021 година.  

 

1.3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000816/24.06.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

6 882,00 (шест хиляди осемстотин осемдесет и два) лева. 

 

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

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

на социалната и техническата инфраструктура в с.Свещари, 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 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

кв. «Запад», община Исперих, област Разград   

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с постъпило заявление в общинската администрация за закупуване  на 

незастроени поземлени имоти, находящи се в гр.Исперих, кв. „Запад“, предлагам проект 

за решениe на Общински съвет Исперих за продажба на 2  броя имоти - частна общинска 

собственост.   

    Имотите не 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 

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  “   т. 11 и т.12 със следното съдържание: 

 т.11. Поземлен имот XIII-79 в квартал 35 с площ 677 кв.м по плана на гр.Исперих – 

частна общинска собственост с АОС № 6324 от 09.12.2016год. при прогнозна продажна 
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цена в размер на 5600 лева. 

т.12. Поземлен имот XV-2852 в квартал 35 с площ 677 кв.м по плана на гр.Исперих 

– частна общинска собственост с АОС № 6323 от 09.12.2016год. при прогнозна продажна 

цена в размер на 5600 лева. 

 

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. Урегулиран поземлен имот XIII-79 (римско тринадесет тире седемдесет и 

девет) в квартал 35 (тридесет и пет) отреден за жилищно застрояване с площ 677 

(шестстотин седемдесет и седем) кв.м по плана на гр.Исперих, одобрен със Заповед 

№25/29.01.2001г. и Заповед № 945/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР, с 

местонахождение на имота гр.Исперих, ул. «Панайот Банков», община Исперих, област 

Разград при граници и съседи: север – УПИ XIV; изток – УПИ XII; юг – УПИ XV-2852 и 

запад – ул. „Панайот Банков“, съгласно АЧОС № 6324 от 09.12.2016г., вписан в Агенцията 

по вписванията на 20.12.2016год.   

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

5 636,00 (пет хиляди шестстотин тридесет и шест) лева, съгласно доклад, изготвен от 

независим лицензиран оценител на 12.07.2021 година.  

1.3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000817/24.06.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

5 356,40 (пет хиляди триста петдесет и шест лева и четиридесет стотинки) лева. 

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

ДДС. 

 

2.1. Урегулиран поземлен имот XV-2852 (римско петнадесет тире две хиляди 

осемстотин петдесет и две) в квартал 35 (тридесет и пет) отреден за жилищно 

застрояване с площ 677 (шестстотин седемдесет и седем) кв.м по плана на гр.Исперих, 

одобрен със Заповед №25/29.01.2001г. и Заповед № 945/07.11.2016г. за изменение на 

ПУП-ПР, с местонахождение на имота гр.Исперих, ул. «Панайот Банков», община 

Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ XIII-79; изток – УПИ XII; юг 

– УПИ XVI-2853 и запад – ул. „Панайот Банков“, съгласно АЧОС № 6323 от 09.12.2016г., 

вписан в Агенцията по вписванията на 20.12.2016год.   

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

5 636,00 (пет хиляди шестстотин тридесет и шест) лева, съгласно доклад, изготвен от 

независим лицензиран оценител на 12.07.2021 година.  

2.3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000818/24.06.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

5 356,40 (пет хиляди триста петдесет и шест лева и четиридесет стотинки) лева. 

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

   

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

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 23.09.2021г. от 

15.00ч. 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 – Председателна 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 23.09.2021г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

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

гори» 

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

23.09.2021г. от 16.00ч. след  разглеждането на докладната записка 
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

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

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

 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.09.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

кв. «Запад», 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     

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА     

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  
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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 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 274 

 

 

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  “   т. 11 и т.12 със следното съдържание: 

 т.11. Поземлен имот XIII-79 в квартал 35 с площ 677 кв.м по плана на гр.Исперих – 

частна общинска собственост с АОС № 6324 от 09.12.2016год. при прогнозна продажна 

цена в размер на 5600 лева. 

т.12. Поземлен имот XV-2852 в квартал 35 с площ 677 кв.м по плана на гр.Исперих 

– частна общинска собственост с АОС № 6323 от 09.12.2016год. при прогнозна продажна 

цена в размер на 5600 лева. 

 

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. Урегулиран поземлен имот XIII-79 (римско тринадесет тире седемдесет и 

девет) в квартал 35 (тридесет и пет) отреден за жилищно застрояване с площ 677 

(шестстотин седемдесет и седем) кв.м по плана на гр.Исперих, одобрен със Заповед 

№25/29.01.2001г. и Заповед № 945/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР, с 
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местонахождение на имота гр.Исперих, ул. «Панайот Банков», община Исперих, област 

Разград при граници и съседи: север – УПИ XIV; изток – УПИ XII; юг – УПИ XV-2852 и 

запад – ул. „Панайот Банков“, съгласно АЧОС № 6324 от 09.12.2016г., вписан в Агенцията 

по вписванията на 20.12.2016год.   

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

5 636,00 (пет хиляди шестстотин тридесет и шест) лева, съгласно доклад, изготвен от 

независим лицензиран оценител на 12.07.2021 година.  

1.3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000817/24.06.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

5 356,40 (пет хиляди триста петдесет и шест лева и четиридесет стотинки) лева. 

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

ДДС. 

 

2.1. Урегулиран поземлен имот XV-2852 (римско петнадесет тире две хиляди 

осемстотин петдесет и две) в квартал 35 (тридесет и пет) отреден за жилищно 

застрояване с площ 677 (шестстотин седемдесет и седем) кв.м по плана на гр.Исперих, 

одобрен със Заповед №25/29.01.2001г. и Заповед № 945/07.11.2016г. за изменение на 

ПУП-ПР, с местонахождение на имота гр.Исперих, ул. «Панайот Банков», община 

Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ XIII-79; изток – УПИ XII; юг 

– УПИ XVI-2853 и запад – ул. „Панайот Банков“, съгласно АЧОС № 6323 от 09.12.2016г., 

вписан в Агенцията по вписванията на 20.12.2016год.   

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

5 636,00 (пет хиляди шестстотин тридесет и шест) лева, съгласно доклад, изготвен от 

независим лицензиран оценител на 12.07.2021 година.  

2.3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000818/24.06.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

5 356,40 (пет хиляди триста петдесет и шест лева и четиридесет стотинки) лева. 

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

ДДС. 

   

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот № 15953.65.515 по кадастралната 

карта на с.Голям Поровец, община Исперих 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-

337/08.06.2021г. за закупуване на поземлен имот № 15953.65.515 по кадастралната карта 

на с.Голям Поровец, община Исперих, с площ  на имота 979 кв.м и Акт за частна 

общинска собственост № 5887/05.06.2015 год. В имота има построени жилищна сграда и 

селскостопанска сграда, собственост на Белгисе Хасан Тефик, съгласно нотариален акт № 

67, том III, рег.№ 3400, дело №385 от 29.06.2017год. 

 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 : 

 

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. 10 със следното съдържание: 

 т.10. Поземлен имот № 15953.65.515 по кадастралната карта на с.Голям Поровец, 

община Исперих, с площ  на имота 979 кв.м и Акт за частна общинска собственост № 

5887/05.06.2015 год. при прогнозна продажна цена в размер на 2600 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:    
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1. Застроен поземлен имот  15953.65.515 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет 

и три точка шестдесет и пет точка петстотин и петнадесет) с начин на трайно ползване 

ниско застрояване с площ 979 (деветстотин седемдесет и девет) кв.м по кадастралната 

карта на с.Голям Поровец, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009г. на ИД на АГКК, с 

местонахождение на имота с.Голям Поровец, ул.«Вежен» № 27, община Исперих, област 

Разград при граници и съседи: имоти с № 15953.65.655; № 15953.65.315; № 15953.65.314 и 

№ 15953.65.316, съгласно АЧОС № 5887 от 05.06.2015г., вписан в Агенцията по 

вписванията на 09.06.2015год., на собственика на законно построените сгради в имота 

Белгисе Хасан Тефик от с.Голям Поровец, ул. «Вежен» № 10, притежаваща  нотариален 

акт № 67, том III, рег.№ 3400, дело №385 от 29.06.2017год. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 2 662,00 (две хиляди шестстотин 

шестдесет и два) лева, която е пазарна цена, определена от независим лицензиран 

оценител с доклад от  12.07.2021 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 044,20 (две хиляди четиридесет и 

четири лева и двадесет стотинки) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 

6702000815/24.06.2021 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.Голям Поровец, 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 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 23.09.2021г. от 

15.00ч. 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 – Председателна 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 23.09.2021г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

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

гори» 

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

23.09.2021г. от 16.00ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Няма възражения от Кмета на Кметство с. Голям Поровец 

 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.09.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот № 15953.65.515 по кадастралната 

карта на с.Голям Поровец, община Исперих 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     

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА     

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 25 25 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 275 

 

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. 10 със следното съдържание: 

 т.10. Поземлен имот № 15953.65.515 по кадастралната карта на с.Голям Поровец, 

община Исперих, с площ  на имота 979 кв.м и Акт за частна общинска собственост № 

5887/05.06.2015 год. при прогнозна продажна цена в размер на 2600 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  15953.65.515 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет 

и три точка шестдесет и пет точка петстотин и петнадесет) с начин на трайно ползване 

ниско застрояване с площ 979 (деветстотин седемдесет и девет) кв.м по кадастралната 

карта на с.Голям Поровец, одобрена със Заповед РД-18-53/25.08.2009г. на ИД на АГКК, с 

местонахождение на имота с.Голям Поровец, ул.«Вежен» № 27, община Исперих, област 

Разград при граници и съседи: имоти с № 15953.65.655; № 15953.65.315; № 15953.65.314 и 

№ 15953.65.316, съгласно АЧОС № 5887 от 05.06.2015г., вписан в Агенцията по 

вписванията на 09.06.2015год., на собственика на законно построените сгради в имота 

Белгисе Хасан Тефик от с.Голям Поровец, ул. «Вежен» № 10, притежаваща  нотариален 

акт № 67, том III, рег.№ 3400, дело №385 от 29.06.2017год. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 2 662,00 (две хиляди шестстотин 

шестдесет и два) лева, която е пазарна цена, определена от независим лицензиран 

оценител с доклад от  12.07.2021 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 044,20 (две хиляди четиридесет и 

четири лева и двадесет стотинки) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 

6702000815/24.06.2021 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

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

ремонт на социалната и техническата инфраструктура  в с.Голям Поровец, 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 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на 

бeзстопанствените кучета на територията на община Исперих 2021 – 2025г. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Исперих е изготвена в 2021 – 2025 г. 

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания 

поставени на Република България и останалите страни членки от Европейския съюз по 

отношение на грижата и хуманното отношение към животните, и конкретните механизми 

за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в населените места. Мерките 

заложени в Общинската Програма са продължение на мерките заложени за изпълнение от 

Националната Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България. 

Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени на 

улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които водят до 

рискове за населението, като се създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни 

болести, нападения, ухапвания и предизвикване на пътно транспортни произшествия, 

замърсяване на околната среда. 

Целта на тази програма е намаляване и овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета чрез прилагане на комплекс от мерки при който усилията на 

общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и 

гражданите са насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно 

решение на проблема. Формирането на конкретни цели и мерки на Програмата е 

извършено на базата на съществуващото състояние и специфичните местни условия и 

нужди. От друга страна те са синхронизирани с изискванията поставени в нормативната 

уредба на Република България и са съобразени с комплексните мерки, определени от 

Световната здравна организация: строг контрол върху търговията и размножаването на 

домашни кучета, кастрация и връщане по места на обработени кучета, както и поемане на 
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грижи за тях от страна на граждани, организации и общини. 

Подцели на програмата: 

✓ Установяване на контрол върху популацията на безстопанствени и домашни 

кучета, като се гарантира здравето на хората и безопасността на градската среда на 

община Исперих.  

✓ Редуциране броя на безстопанствените кучета до трайно намаляване на 

популацията съгласно разпоредбите на действащото законодателство. 

✓ Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, 

които засягат хора и животни.  

✓ Развиване на чувство за отговорност на гражданите при отглеждане на домашни 

любимци и насърчаването им те да бъдат регистрирани и кастрирани. 

 

  Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Я:   

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.40, ал.3 от Закона за защита на 

животните 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

   

І. 1. Приема на Програма за овладяване на популацията на бeзстопанствените кучета на 

територията на община Исперих 2021 – 2025г.  

 

2. Отменя действащата Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Исперих 2018-2022 г. 

 

3. Програмата влиза в сила след приемането и от Общински съвет Исперих за срок 

2021-2025 г. 

 

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

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

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

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

 

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

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
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 ПРОЕКТ 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

2021-2025г. 

 

ЮЛИ, 2021г. 

ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ С РЕШЕНИЕ № … ПО ПРОТОКОЛ 

№ …/ 2021г. 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА 

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

IV. ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

V. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО 

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

VІ. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА 

VІI. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА VІІI. 

МОНИТОРИНГ НА СРЕДАТА ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ІХ. КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ

 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Х. ДРУГИ МЕРКИ 

XI. ПУБЛИЧНОСТ 

ХІI. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ 

  

 

 

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал.3 и ал.4 от Закона 

за защита на животните и обхваща периода 2021-2025г. Популацията на 

безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени на улицата и 

домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които водят до рискове за 

населението, като се създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, 

нападения, ухапвания и предизвикване на пътно транспортни произшествия, замърсяване 

на околната среда. 

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания 

поставени на Република България и останалите страни членки от Европейския съюз по 

отношение на грижата и хуманното отношение към животните, и конкретните механизми 

за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в населените места. 

Мерките заложени в Общинската Програма са продължение на мерките заложени 

за изпълнение от Националната Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България. 
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА. 

1. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Целта на тази програма е намаляване и овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета чрез прилагане на комплекс от мерки при който усилията на 

общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и 

гражданите са насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно 

решение на проблема. 

Формирането на конкретни цели и мерки на Програмата е извършено на базата на 

съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди. От друга страна те 

са синхронизирани с изискванията поставени в нормативната уредба на Република 

България и са съобразени с комплексните мерки, определени от Световната здравна 

организация: строг контрол върху търговията и размножаването на домашни кучета, 

кастрация и връщане по места на обработени кучета, както и поемане на грижи за тях от 

страна на граждани, организации и общини. 

2. ПОДЦЕЛИ: 

2.1. Установяване на контрол върху популацията на безстопанствени и домашни 

кучета, като се гарантира здравето на хората и безопасността на градската среда на 

община Исперих. 

2.2. Редуциране броя на безстопанствените кучета до трайно намаляване на 

популацията съгласно разпоредбите на действащото законодателство. 

2.3. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни 

заболявания, които засягат хора и животни. 

  

2.4. Развиване на чувство за отговорност на гражданите при отглеждане на 

домашни любимци и насърчаването им те да бъдат регистрирани и кастрирани. 

 

3. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА: 

3.1. Контрол върху отглеждането на домашни кучета чрез регистрация и 

въвеждане на данни за домашните и безстопанствени кучета в регистри създадени в 

община Исперих. 

3.2. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни 

заболявания, които засягат хора и животни чрез обезпаразитяване и ваксиниране на 

безстопанствени кучета. 

3.3. Стимулиране кастрацията на домашни кучета. 

3.4. Масова кастрация на безстопанствени кучета. 

3.5. Стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета. 

3.6. Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при 

отглеждането на домашни кучета чрез провеждане на образователни кампании, съгласно 

чл.2 от Закона за защита на животните. 

 

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

1. Намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на траен 

контрол върху тяхната популация на територията на общината. 

2. Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни 

от безстопанствени кучета. 

3. Увеличаване на информираността, отговорността и активността на 

гражданите при отглеждане на домашни кучета. 

4. По чиста и безопасна околна среда. 

 

ІV. ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИЯТА ОТ 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 
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Реалната оценка на състоянието на популацията е от ключово значение за 

предприемане на ефективни мерки. 

1. Определяне на източниците на безстопанствени кучета: 

1.1. Свободно скитащи домашни кучета /в тази бройка влизат и кучетата от 

строителни обекти, стопански дворове и т.н./; 

1.2. Изоставени от стопаните си кучета; 

1.3. Поколения на домашни кучета, резултат на неконтролирано развъждане; 

1.4. Поколения на некастрирани безстопанствени кучета. 

2. Преброяване на безстопанствените кучета на територията на община 

Исперих. 

В изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България и във връзка с 

динамиката на популацията, се извършва преброяване на безстопанствените кучета на 

територията на община Исперих. Преброяването започва след Уведомление от министъра 

на земеделието, храните и горите до Кмета на общината, със заложен в него срок. Кметът 

на община Исперих издава заповед за извършване на преброяването по специална 

методика и участници описани в Националната програма за овладяване 

  

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България. 

Преброяването се извършва веднъж на всеки две години в периода март-юни или 

септември-ноември. 

 

V. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО 

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕННИТЕ КУЧЕТА 

 

Подхода който се прилага включва тяхното залавяне, ваксиниране, кастриране и 

маркиране като кучетата се връщат по местата на залавянето им. По този начин не се 

допуска освобождаване на ниши за заселване на нови животни и се блокира тяхното 

възпроизводство. 

Прилагат се следните мерки: 

1. Залавяне, кастрация, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка, поставяне 

на микрочип и връщане по местата на обработените безстопанствени кучета: 

1.1. Залавянето на безстопанствените кучета се извършва съгласно чл.42, ал.1 от 

ЗЗЖ; 

1.2. Транспортирането на безстопанствените кучета се извършва в клетки и 

съгласно изискванията на чл.42, ал.2 от ЗЗЖ. 

2. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени 

кучета: 

2.1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл.179, ал.3, 

т.1,2 и 4 от ЗВД и чл.51 от ЗЗЖ. 

3. Кучета, участвали в инцидент се залавят приоритетно в рамките на едно 

денонощие след подаване на сигнала. 

4. След извършване на ветеринарномедицинските дейности кучетата се връщат 

на местата на тяхното залавяне, като същите предварително се съгласуват с кмета на 

общината или кметовете на населените места. За върнатите по места обработени кучета, 

граждани и организации за защита на животните, могат да заявят желание за поемане на 

грижите за тях като подпишат декларация по чл.47, ал.3 от ЗЗЖ и изпълнят изискванията 

по чл.49 и чл.50 от ЗЗЖ, а именно: 

4.1. Да обезпаразитяват на всеки три месеца и да реваксинират против бяс 

върнатите по местата кучета, за които поемат грижи и отговорност. 

4.2. Да заверяват ежегодно паспорта на кучето за извършените 

обезпаразитявания и ваксинации. 



 

123  

4.3. Да вземат мерки за предотвратяване на агресивното поведение на кучето 

към хора и животни. 

4.4. Съгласно разпоредбите на чл. 48 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/, не 

се допуска връщането на обработените кучета в дворове на детски ясли и градини, 

училища, болници и в близост до детски площадки за игра на деца, автомагистрали и 

летища. 

5. Създаване на информационна база данни за обработените безстопанствени 

кучета, в която се вписва датата и мястото на обработката, ветеринарния лекар извършил 

манипулацията, мястото, на което е върнато кучето. 

6. Провеждане на информационно - образователни кампании. 

  

7. На юридически лица с нестопанска цел се възлагат чрез договор дейностите 

свързани със залавянето, транспортирането, обезпаразитяването, кастрирането, 

ваксинирането срещу бяс, маркирането, връщането по места на здрави кучета, 

евтаназията, издаването на паспорти и др. 

8. Поддържане на регистъра на база извършено преброяване, подадени 

заявления и подадени данни от ветеринарните клиники на база извършено преброяване. 

8.1. Извършване на регистрация на домашни кучета съгласно чл. 174 от ЗВД. 

8.2. Таксата за домашни кучета се събира от МДТ при Община Исперих. 

9. Проучване на възможностите за изграждане на регионален приют съвместно 

със съседни общини. 

 

VІ. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА: 

1. Местна власт 

1.1. Общински съвет Исперих приема Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Исперих и предвижда годишен 

бюджет за изпълнението й, съгласно чл.40, ал.3 от ЗЗЖ. 

1.2. Кметът на община Исперих 

а) организира изпълнението на програмата и ежегодно до 1-ви март внася отчета за 

изпълнението й пред изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на 

храните, чрез Областна дирекция по безопасност на храните съгласно чл. 40, ал. 4 от 

Закона за защита на животните. 

б) координира съвместните дейности с кметове на общини, Областни дирекции по 

безопасност на храните, областна колегия към Българския ветеринарен съюз и 

организациите за защита на животните. 

2. Регионални приюти и ЮЛНЦ. 

Извършват дейностите (залавяне, кастриране, чипиране, маркиране, ваксиниране, 

обезпаразитяване, издаване и попълване на паспорти в Националната 

ветеринарномедицинска система на безстопанствени кучета и връщане на място, където са 

заловени съгласно чл.47, ал.3 от ЗЗЖ), възложени им по договор с община Исперих. 

3. Ветеринарни власти. 

3.1. Извършват системен контрол във връзка с хуманното отношение към 

животните. 

3.2. Извършват контрол върху дейностите по програмата. 

3.3. Извършват ветеринарномедицински надзор на обработените кучета. 

4. Организации за защита на животните (ОЗЖ). 

4.1. Съдействат на общината като посочват свои представители за координация 

на работата между общината, ОЗЖ и граждани. 

4.2. Осигуряват при необходимост свои представители за проверка на сигналите 

и жалбите. 

4.3. Организират и провеждат информационни и разяснителни кампании. 
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4.4. Съдействат за набиране на доброволци за изпълнение на Общинската 

Програма. 

 

VІI. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

  

Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих, 

съгласно чл. 40 от ЗЗЖ. 

1. Общински бюджет. 

2. Постъпления от такси. 

3. Дарения. 

4. Международни програми. 

5. Проекти 

 

VІІІ. МОНИТОРИНГ НА СРЕДАТА ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

При изготвяне на отчетите за изпълнение на Общинската Програма се отчитат 

следните индикатори. 

1. Брой на безстопанствени кучета: 

• заловени 

• маркирани 

• кастрирани 

• ваксинирани 

• обезпаразитени 

• настанени в приюти 

• върнати по места /под надзор на лица, организации за защита на животните 

или общината/ 

• осиновени 

• евтаназирани 

• умрели. 

2. Брой на домашни кучета: 

• регистрирани 

• кастрирани. 

3. Брой извършени проверки, както и: 

• подадени сигнали, молби и жалби 

• констатирани нарушения 

• дадени предписания 

• съставени актове за установяване на административни нарушения и 

наказателни постановления. 

 

ІХ. КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОГРАМАТА 

Коригиращи действия се прилагат при установяване на неизпълнение на въведени

 мерки в общинската програма, която кореспондира   с националните 

изисквания. В зависимост от несъответствията, които могат да възникнат на местно или 

национално ниво коригиращи действия могат да се предприемат от министърът на 

земеделието, храните и горите, изпълнителният директор на Българската агенция по 

безопасност на храните, включително директорите на съответните Областни дирекции по 

безопасност на храните и кметовете на общини. 

  

Х. ДРУГИ МЕРКИ 

Във връзка с овладяване на популацията на безстопанствените кучета община 

Исперих организира и участва самостоятелно или съвместно с държавни учреждения или 
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неправителствени организации при провеждането на информационни кампании за 

разясняване пред местната общност за ползата и мерките по Програмата. 

Информационните кампании се извършват чрез разпространение на дипляни, 

брошури, видео клипове, публикуване на информация в печатни и електронни медии. 

 

XI. ПУБЛИЧНОСТ 

1. Приетата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на Община Исперих се публикува на интернет страницата на общината в 

срок от 14 дни от нейното приемане. При всяко изменение и допълнение информацията се 

актуализира. 

 

2. Отчетите по чл.40 от ЗЗЖ се публикуват на интернет страницата на Община 

Исперих. 

 

ХІI. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ: 

1. „Закон за защита на животните“ (ЗЗЖ). 

2. „Закон за ветеринарномедицинската дейност“(ЗВД). 

3. „Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета“. 

4. „Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република 

България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и 

отчетност“. 

5. „Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се 

отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и 

приюти за животни“. 

6. „Eвропейска конвенция за защита на животните“( ЕКЗЖ). 

7. Международни практики. 

 

АБРЕВИАТУРНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

ЗЗЖ – Закон за защита на животните 

ЗВД – Закон за ветеринарномедицинската дейност 

ЕКЗЖ – Европейска конвенция за защита на животните ОЗЖ – Организации за 

защита на животните 

 

Настоящата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Исперих е изготвена, съгласно чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗЖ, приета 

е с Решение № … от …..2021 год., по Протокол № .. на Общинския съвет и влиза в сила, 

след приемането й от Общински съвет Исперих, за срок 2021-2025 г. 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля становището на постояните комисии. Докладната бе разгледана от всички 

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 23.09.2021г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка       
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 

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

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин  

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 23.09.2021г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, 

ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ» 

 

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

въпроси“ проведено на 23.09.2021г. от 13.00ч след  разглеждането на докладната записка  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 4 4 0 0 

 

 

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

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

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Аргилов. 

 

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

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 23.09.2021г. 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 6 6 0 0 

 

 

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

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

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

духовни дейности“ 

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

23.09.2021г. от 13.30ч. 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 „ Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте д-р Ахмедова. 

 

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

дейности» 

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

23.09.2021г. от 13.30ч. 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 „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

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

гори» 

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

23.09.2021г. от 16.00ч. след  разглеждането на докладната записка 
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „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. 

Имате ли въпроси 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 276 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.40, ал.3 от Закона за защита на 

животните 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

   

І. 1. Приема на Програма за овладяване на популацията на бeзстопанствените кучета на 

територията на община Исперих 2021 – 2025г.  

 

2. Отменя действащата Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Исперих 2018-2022 г. 

 

3. Програмата влиза в сила след приемането и от Общински съвет Исперих за срок 

2021-2025 г. 

 

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

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

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

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

 

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

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

коде 
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ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ 2021-2025г. 

 

 

ЮЛИ, 2021г. 

ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ С РЕШЕНИЕ № 276, 

ПО ПРОТОКОЛ № 30/ 28.09. 2021г. 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА 

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

IV. ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

V. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО 

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

VІ. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА 

VІI. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОГРАМАТА VІІI. МОНИТОРИНГ НА СРЕДАТА ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ІХ. КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ

 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Х. ДРУГИ МЕРКИ 

XI. ПУБЛИЧНОСТ 

ХІI. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ 

  

 

 

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл. 

40, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните и обхваща периода 2021-

2025г. Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, 

изгубени, родени на улицата и домашни кучета, оставени на обществени 

места без надзор, които водят до рискове за населението, като се създава 

опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения, ухапвания 

и предизвикване на пътно транспортни произшествия, замърсяване на 
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околната среда. 

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на 

изисквания поставени на Република България и останалите страни членки от 

Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното отношение към 

животните, и конкретните механизми за овладяване на популацията на 

безстопанствени кучета в населените места. 

Мерките заложени в Общинската Програма са продължение на мерките 

заложени за изпълнение от Националната Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република 

България. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА. 

1. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Целта на тази програма е намаляване и овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета чрез прилагане на комплекс от мерки при който 

усилията на общинската власт, природозащитните организации, 

ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока – 

намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. 

Формирането на конкретни цели и мерки на Програмата е извършено 

на базата на съществуващото състояние и специфичните местни условия и 

нужди. От друга страна те са синхронизирани с изискванията поставени в 

нормативната уредба на Република България и са съобразени с комплексните 

мерки, определени от Световната здравна организация: строг контрол върху 

търговията и размножаването на домашни кучета, кастрация и връщане по 

места на обработени кучета, както и поемане на грижи за тях от страна на 

граждани, организации и общини. 

2. ПОДЦЕЛИ: 

2.1. Установяване на контрол върху популацията на безстопанствени 

и домашни кучета, като се гарантира здравето на хората и безопасността на 

градската среда на община Исперих. 

2.2. Редуциране броя на безстопанствените кучета до трайно 

намаляване на популацията съгласно разпоредбите на действащото 

законодателство. 

2.3. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на 

заразни заболявания, които засягат хора и животни. 

  

2.4. Развиване на чувство за отговорност на гражданите при 

отглеждане на домашни любимци и насърчаването им те да бъдат 

регистрирани и кастрирани. 

 

3. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА: 

3.1. Контрол върху отглеждането на домашни кучета чрез 

регистрация и въвеждане на данни за домашните и безстопанствени кучета в 

регистри създадени в община Исперих. 

3.2. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на 
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заразни заболявания, които засягат хора и животни чрез обезпаразитяване и 

ваксиниране на безстопанствени кучета. 

3.3. Стимулиране кастрацията на домашни кучета. 

3.4. Масова кастрация на безстопанствени кучета. 

3.5. Стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета. 

3.6. Повишаване на информираността и отговорността на гражданите 

при отглеждането на домашни кучета чрез провеждане на образователни 

кампании, съгласно чл.2 от Закона за защита на животните. 

 

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

1. Намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване 

на траен контрол върху тяхната популация на територията на общината. 

2. Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, 

пренасяни от безстопанствени кучета. 

3. Увеличаване на информираността, отговорността и активността 

на гражданите при отглеждане на домашни кучета. 

4. По чиста и безопасна околна среда. 

 

ІV. ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИЯТА

 ОТ БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

Реалната оценка на състоянието на популацията е от ключово значение 

за предприемане на ефективни мерки. 

1. Определяне на източниците на безстопанствени кучета: 

1.1. Свободно скитащи домашни кучета /в тази бройка влизат и 

кучетата от строителни обекти, стопански дворове и т.н./; 

1.2. Изоставени от стопаните си кучета; 

1.3. Поколения на домашни кучета, резултат на неконтролирано 

развъждане; 

1.4. Поколения на некастрирани безстопанствени кучета. 

2. Преброяване на безстопанствените кучета на територията на 

община Исперих. 

В изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България и във 

връзка с динамиката на популацията, се извършва преброяване на 

безстопанствените кучета на територията на община Исперих. 

Преброяването започва след Уведомление от министъра на земеделието, 

храните и горите до Кмета на общината, със заложен в него срок. Кметът на 

община Исперих издава заповед за извършване на преброяването по 

специална методика и участници описани в Националната програма за 

овладяване 

  

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република 

България. Преброяването се извършва веднъж на всеки две години в периода 

март-юни или септември-ноември. 
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V. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО 

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕННИТЕ КУЧЕТА 

 

Подхода който се прилага включва тяхното залавяне, ваксиниране, 

кастриране и маркиране като кучетата се връщат по местата на залавянето 

им. По този начин не се допуска освобождаване на ниши за заселване на нови 

животни и се блокира тяхното възпроизводство. 

Прилагат се следните мерки: 

1. Залавяне, кастрация, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка, 

поставяне на микрочип и връщане по местата на обработените 

безстопанствени кучета: 

1.1. Залавянето на безстопанствените кучета се извършва съгласно 

чл.42, ал.1 от 

ЗЗЖ; 

1.2. Транспортирането на безстопанствените кучета се извършва в 

клетки и 

съгласно изискванията на чл.42, ал.2 от ЗЗЖ. 

2. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни 

безстопанствени кучета: 

2.1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно 

чл.179, ал.3, т.1,2 и 4 от ЗВД и чл.51 от ЗЗЖ. 

3. Кучета, участвали в инцидент се залавят приоритетно в рамките 

на едно денонощие след подаване на сигнала. 

4. След извършване на ветеринарномедицинските дейности 

кучетата се връщат на местата на тяхното залавяне, като същите 

предварително се съгласуват с кмета на общината или кметовете на 

населените места. За върнатите по места обработени кучета, граждани и 

организации за защита на животните, могат да заявят желание за поемане на 

грижите за тях като подпишат декларация по чл.47, ал.3 от ЗЗЖ и изпълнят 

изискванията по чл.49 и чл.50 от ЗЗЖ, а именно: 

4.1. Да обезпаразитяват на всеки три месеца и да реваксинират против 

бяс върнатите по местата кучета, за които поемат грижи и отговорност. 

4.2. Да заверяват ежегодно паспорта на кучето за извършените 

обезпаразитявания и ваксинации. 

4.3. Да вземат мерки за предотвратяване на агресивното поведение на 

кучето към хора и животни. 

4.4. Съгласно разпоредбите на чл. 48 от Закона за защита на 

животните /ЗЗЖ/, не се допуска връщането на обработените кучета в дворове 

на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до детски площадки 

за игра на деца, автомагистрали и летища. 

5. Създаване на информационна база данни за обработените 

безстопанствени кучета, в която се вписва датата и мястото на обработката, 

ветеринарния лекар извършил манипулацията, мястото, на което е върнато 

кучето. 

6. Провеждане на информационно - образователни кампании. 



 

133  

  

7. На юридически лица с нестопанска цел се възлагат чрез договор 

дейностите свързани със залавянето, транспортирането, обезпаразитяването, 

кастрирането, ваксинирането срещу бяс, маркирането, връщането по места на 

здрави кучета, евтаназията, издаването на паспорти и др. 

8. Поддържане на регистъра на база извършено преброяване, 

подадени заявления и подадени данни от ветеринарните клиники на база 

извършено преброяване. 

8.1. Извършване на регистрация на домашни кучета съгласно чл. 174 

от ЗВД. 

8.2. Таксата за домашни кучета се събира от МДТ при Община 

Исперих. 

9. Проучване на възможностите за изграждане на регионален приют 

съвместно със съседни общини. 

 

VІ. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА: 

1. Местна власт 

1.1. Общински съвет Исперих приема Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Исперих и предвижда годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл.40, 

ал.3 от ЗЗЖ. 

1.2. Кметът на община Исперих 

а) организира изпълнението на програмата и ежегодно до 1-ви март 

внася отчета за изпълнението й пред изпълнителния директор на Българската 

агенция по безопасност на храните, чрез Областна дирекция по безопасност 

на храните съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните. 

б) координира съвместните дейности с кметове на общини, Областни 

дирекции по безопасност на храните, областна колегия към Българския 

ветеринарен съюз и организациите за защита на животните. 

2. Регионални приюти и ЮЛНЦ. 

Извършват дейностите (залавяне, кастриране, чипиране, маркиране, 

ваксиниране, обезпаразитяване, издаване и попълване на паспорти в 

Националната ветеринарномедицинска система на безстопанствени кучета и 

връщане на място, където са заловени съгласно чл.47, ал.3 от ЗЗЖ), 

възложени им по договор с община Исперих. 

3. Ветеринарни власти. 

3.1. Извършват системен контрол във връзка с хуманното отношение 

към животните. 

3.2. Извършват контрол върху дейностите по програмата. 

3.3. Извършват ветеринарномедицински надзор на обработените 

кучета. 

4. Организации за защита на животните (ОЗЖ). 

4.1. Съдействат на общината като посочват свои представители за 

координация на работата между общината, ОЗЖ и граждани. 

4.2. Осигуряват при необходимост свои представители за проверка на 
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сигналите и жалбите. 

4.3. Организират и провеждат информационни и разяснителни 

кампании. 

4.4. Съдействат за набиране на доброволци за изпълнение на 

Общинската Програма. 

 

VІI. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОГРАМАТА 

  

Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Община Исперих, съгласно чл. 40 от ЗЗЖ. 

1. Общински бюджет. 

2. Постъпления от такси. 

3. Дарения. 

4. Международни програми. 

5. Проекти 

 

VІІІ. МОНИТОРИНГ НА СРЕДАТА ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

При изготвяне на отчетите за изпълнение на Общинската Програма се 

отчитат следните индикатори. 

1. Брой на безстопанствени кучета: 

• заловени 

• маркирани 

• кастрирани 

• ваксинирани 

• обезпаразитени 

• настанени в приюти 

• върнати по места /под надзор на лица, организации за защита на 

животните или общината/ 

• осиновени 

• евтаназирани 

• умрели. 

2. Брой на домашни кучета: 

• регистрирани 

• кастрирани. 

3. Брой извършени проверки, както и: 

• подадени сигнали, молби и жалби 

• констатирани нарушения 

• дадени предписания 

• съставени актове за установяване на административни нарушения 

и наказателни постановления. 

 

ІХ. КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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НА ПРОГРАМАТА 

Коригиращи действия се прилагат при установяване на неизпълнение 

на въведени мерки в общинската програма, която

 кореспондира   с националните изисквания. В зависимост от 

несъответствията, които могат да възникнат на местно или национално ниво 

коригиращи действия могат да се предприемат от министърът на 

земеделието, храните и горите, изпълнителният директор на Българската 

агенция по безопасност на храните, включително директорите на съответните 

Областни дирекции по безопасност на храните и кметовете на общини. 

  

Х. ДРУГИ МЕРКИ 

Във връзка с овладяване на популацията на безстопанствените кучета 

община Исперих организира и участва самостоятелно или съвместно с 

държавни учреждения или неправителствени организации при провеждането 

на информационни кампании за разясняване пред местната общност за 

ползата и мерките по Програмата. 

Информационните кампании се извършват чрез разпространение на 

дипляни, брошури, видео клипове, публикуване на информация в печатни и 

електронни медии. 

 

XI. ПУБЛИЧНОСТ 

1. Приетата Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Исперих се публикува 

на интернет страницата на общината в срок от 14 дни от нейното приемане. 

При всяко изменение и допълнение информацията се актуализира. 

 

2. Отчетите по чл.40 от ЗЗЖ се публикуват на интернет страницата 

на Община Исперих. 

 

ХІI. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ: 

1. „Закон за защита на животните“ (ЗЗЖ). 

2. „Закон за ветеринарномедицинската дейност“(ЗВД). 

3. „Национална програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета“. 

4. „Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на 

Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното 

изпълнение, механизма на финансиране и отчетност“. 

5. „Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в 

които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел 

търговия, към пансиони и приюти за животни“. 

6. „Eвропейска конвенция за защита на животните“( ЕКЗЖ). 

7. Международни практики. 

 

АБРЕВИАТУРНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 
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ЗЗЖ – Закон за защита на животните 

ЗВД – Закон за ветеринарномедицинската дейност 

ЕКЗЖ – Европейска конвенция за защита на животните ОЗЖ – 

Организации за защита на животните 

 

Настоящата Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Исперих е изготвена, съгласно чл. 40, ал. 3 

и ал. 4 от ЗЗЖ, приета е с Решение № 276 от 28.09.2021 год., по Протокол № 

.30 на Общинския съвет и влиза в сила, след приемането й от Общински 

съвет Исперих, за срок 2021-2025 г. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 19 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и 

изразходвани от бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност в община Исперих за 2020 г. 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кючюк. 

 

Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински скъветници, 

Народните читалища са институции, които работят за опазване и съхраняване на 

българския дух и култура и за утвърждаване на националното ни самосъзнание. Те са 

юридически лица с нестопанска цел, пазители на нематериалното ни културно наследство. 

Основна цел на тези културни институции е да откликват на нуждите на местното 

население, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни културно-

образователни центрове. 

Съгласно чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища председателите на 

читалищата представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет 

доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в 

изпълнение на приетата годишна програма за развитие на читалищната дейност за 

предходната година. 

В изпълнение на чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища постъпилите 

доклади се обсъждат от общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с 

участието на представителите на народните читалища – вносители на докладите.  

Предвид извънредната епидемична обстановка, обявена поради разпространението 

на COVID-19 на територията на Република България и въведените мерки за ограничаване 

на масови мероприятия през месеците февруари–март 2021 г., част от читалищата в 

община Исперих не успяха да проведат своите годишни отчетни събрания за 2020 г. в 

регламентирания срок. 

След облекчаването на санитарните мерки, читалищата, непровели своите годишни 

отчетни събрания, организираха и проведоха събранията си. Същите представиха пред 

кмета на Община Исперих своите доклади. 
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С оглед на гореизложеното и във връзка с постъпилите отчетни материали за 2020 

г. от читалищата в община Исперих, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе 

следното 

   

РЕШЕНИЕ: 

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклади за осъществени читалищни дейности и за изразходвани от 

бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност в община Исперих за 2020 г. на следните читалища: 

НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци; 

НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква;  

НЧ „Съзнание – 1927 г.“ с.Вазово;  

НЧ „Рома – Вазово – 2007 г.“ с.Вазово;  

НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец;  

НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево; 

НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец;  

НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково; 

НЧ „Пробуда 1927 г.“ с.Китанчево;  

НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево; 

НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци;  

НЧ „Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци;  

НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964 г.“ с.Малко Йонково; 

НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец; 

НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница; 

НЧ „Просвета 1942 г.“ с.Райнино;  

НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари; 

НЧ „Просвета 1956 г.“ с.Средоселци;  

НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище;  

НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово;  

НЧ „Светлина 1929“ с.Яким Груево; 

            НЧ „Елин Пелин 1930 г.“ с.Подайва. 

  

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих 

и на областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

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

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

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

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

 



 

138  

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

духовни дейности“ 

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

23.09.2021г. от 13.30ч. 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 „ Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

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

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин . 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 23.09.2021г. 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 „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 проекта за решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                  № 277 

 

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклади за осъществени читалищни дейности и за изразходвани от 

бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност в община Исперих за 2020 г. на следните читалища: 

НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци; 

НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква;  

НЧ „Съзнание – 1927 г.“ с.Вазово;  

НЧ „Рома – Вазово – 2007 г.“ с.Вазово;  

НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец;  

НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево; 

НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец;  

НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково; 

НЧ „Пробуда 1927 г.“ с.Китанчево;  

НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево; 

НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци;  

НЧ „Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци;  

НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964 г.“ с.Малко Йонково; 

НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец; 

НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница; 

НЧ „Просвета 1942 г.“ с.Райнино;  

НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари; 

НЧ „Просвета 1956 г.“ с.Средоселци;  

НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище;  

НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово;  

НЧ „Светлина 1929“ с.Яким Груево; 

            НЧ „Елин Пелин 1930 г.“ с.Подайва. 

  

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих 

и на областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 20 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

В деловодството на Общински съвет Исперих не са постъпили питания от 

граждани. 
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ТОЧКА 21 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Разни. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Желае ли някой да вземе отношение по последна точка от дневния ред. 

Няма. 

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на 

общински съвет Исперих. 

 

Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за 

Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за 

архива на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

 Бейти Мюмюн Бекир 
 Председател Общински съвет - Исперих: 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  

 

 


