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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 31 

 
от проведеното  извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на 

13.10.2021 година 
 

Днес 13.10.2021 г. от 17.00 часа се проведе  извънредно 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 24 общински 

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

Ерол Юмер, Енис Али, Нехрин Яшар,Ахмед Хакъ и Сибел Джелил.  

 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 24 24 0 0 
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Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 

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

Исперих. 

Относно: Покана за включване на Община Исперих, респ. „МБАЛ-Исперих“ 

ЕООД като партньор на Министерство на здравеопазването в подготовката и 

изпълнението на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки 

за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за 

справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

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

Исперих. 

Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство 

Драгомъж и временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Йонково в община 

Исперих за срок до полагане на клетва от новоизбран кмет 

 

 

 

 

 Заседанието се води от общинския съветник Гюнел Мюсреф 

 

 

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Покана за включване на Община Исперих, респ. „МБАЛ-Исперих“ 

ЕООД като партньор на Министерство на здравеопазването в подготовката и 

изпълнението на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки 

за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за 

справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Бекир. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Уважаеми общински съветници, 

В края на м. април 2021 г. Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014-2020 

г.“ публикува насоки за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за 

справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с 

кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

Процедурата е насочена към осигуряване на мерки и действия по линия на 

инструмента RЕACT-EU, свързан с осигуряване на подкрепа за здравната система чрез 

структуриране на изолирани сектори за лечение на коронавирус и други инфекциозни 

заболявания, осигуряване на медицинско и болнично оборудване, необходими за тяхното 

функциониране, подкрепа на центровете за трансфузионна хематология за производството 

на реконвалесцентна плазма и ограничаване на ненужните физически контакти, чрез 

развитие на електронното здравеопазване и внедряване на телемедицина. 

        Допустим конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на 

здравеопазването. Проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство между 
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Министерство на здравеопазването с общини и/или с общински лечебни заведения (за 

интервенции в общински лечебни заведения). 

       Във връзка с подготовката на проектно предложение от страна на Министерство на 

здравеопазването и изпълнение на изискванията за допустимост, посочени в Насоките за 

кандидатстване, бяха разработени критерии за включване на лечебни заведения за 

болнична помощ, разпределени в три групи. Като лечебно заведение, част от група III, е 

включена и „МБАЛ-Исперих“ ЕООД с максимален размер на инвестициите 162 890 лв. с 

ДДС. 

        През м.юни 2021 г. в отговор на запитване от МЗ, от „МБАЛ-Исперих“ ЕООД 

представиха предложение за проект „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ТРЕТИ ЕТАЖ 

(кота +7,00) НА МБАЛ-ИСПЕРИХ В СOVID ОТДЕЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ОТДЕЛЕН ВХОД ЗА НЕГО НА ПЪРВИ ЕТАЖ  В НОВА ПРИСТРОЙКА“ на обща 

стойност 467 953,56 лв. с ДДС за извършване на дейности, насочени към обособяване на 

изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19.  

- Допустимата сума, определена от МЗ, може да покрие само разходите за част 

„Конструктивна“ и част „Архитектура“ (Покрив) в размер на 161 032,62 лв. с ДДС 

(съгласно КСС етап 1); 

- За изпълнението на част „Архитектура“ (Вътрешни работи нова пристройка; 

Вътрешни работи отделение Соvid), част Електро, част ВиК и част ОВК са 

необходими допълнително средства в размер на 306 920,94 лв. с ДДС (съгласно 

КСС – етап 2); 

         С писмо с изх.№08-00-411/29.09.2021 г. Министерство на здравеопазването ни 

информира, че предложените за финансиране дейности, включени в първия етап на КСС, 

на стойност 161 032,62 лв. с ДДС са допустими и ще бъдат включени в проектното 

предложение на министерството по горецитираната процедура. 

         С оглед на това и съгласно предоставената възможност в Насоките за 

кандидатстване, Министерство на здравеопазването отправи покана за включаването на 

Община Исперих, респ. „МБАЛ-Исперих“ ЕООД като партньор на Министерство на 

здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно предложение по процедура 

BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за 

здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 г. 

         При приемане на отправената покана, е необходимо да се сключи Споразумение за 

партньорство между МЗ и „МБАЛ-Исперих“ ЕООД, с което се уреждат правата и 

задълженията на страните във връзка с подготовката и изпълнението на проектното 

предложение. Към споразумението се прилага и Декларация, подписана от Кмета на 

общината за гарантиран финансов ресурс за изпълнение на проектното предложение. 

         Двата документа следва да бъдат съгласувани и одобрени от Общински съвет – 

Исперих. 

          

Уважаеми общински съветници, 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме 

следните 

 

РЕШЕНИЯ 

 

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

администрация и във връзка с т.13 „Допустими партньори“ от Насоки за кандидатстване 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездни финансови средства 

BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за 
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здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 г. 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие „МБАЛ-Исперих“ ЕООД да се включи като партньор на 

Министерство на здравеопазването за подготовка и изпълнение на проектно 

предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с 

пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с 

кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

2. Одобрява подписването на Споразумение за партньорство между Министерство 

на здравеопазването и „МБАЛ-Исперих“ ЕООД, с което се уреждат правата и 

задълженията на страните във връзка с подготовката и изпълнението на 

проектното предложение. 

3. Одобрява подписването на Декларация за финансова стабилност между Кмета 

на Община Исперих, като принципал на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД и управителя 

на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД, с която гарантират, че разполагат с необходимия 

финансов ресурс  за изпълнение на дейностите по проекта. 

 

 

Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на управителя на 

„МБАЛ-Исперих“ ЕООД и Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от 

приемането му. 

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

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

 

Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието на Общински съвет Исперих. 

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

ли? 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

 Даниел Димитров – общински съветник от БСП. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 Уважаеми общински съветници, 

 Общинските съветници от БСП изцяло подкрепяме решенията по докладната 

записка. Смятач, че след като това предложение е внесено от Председателя на Общински 

съвет Исперих, общинска администрация в лицето на Кмета на общината ще подпише 

декларацията и ще поеме ангажимент за реализирането на този проект. Ние тако 

общински съвет неведнъж сме участвали и поемали ангажимент в такова съфинансиране и 

то съвсем добронамерено в името на жителите на общината. Това е много добро 

предложение и смятам, че ще бъде реализирано със помощта на общината и д-р Гайдаров 

като управител на МБАЛ – Исперих ще се справи. В предишния ни мандат също със 

средства на общината бе закупен „ скенер“ за болницата. 

 Предлагам единодушно да подкрепим проекта за решение. 

 Благодаря. 

 

Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието на Общински съвет Исперих. 

 Други желаещи да се изкажат? 

 Заповядайте г-н Кмет. 



 

5  

 Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател 

 Уважаеми общински съветници, 

 Както е посочено в докладната записка, аз като кмет на общината ще подпиша 

декларацията за осигуряване на финансов ресурс от наша страна. В докладната няма 

конкретизирана сума, но искам да ви информирам, че в момента, че в момента 

финансовото състояние ни позволява да поемем такъв ангажимент, като се надявам и през 

следващите две години да имаме такава финансова възможност за реализирането на този 

проект, и смятам, че ако работимв със същото темпо ние като община ще се справим. 

 

Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието на Общински съвет Исперих. 

Други желаещи да вземат отношение по докладната? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване 

/ В гласуването няма да участва общинския съветник Гюнел Мюсреф- поради 

установен комфликт на интереси/ 

 

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 

          № 278 

 

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

администрация и във връзка с т.13 „Допустими партньори“ от Насоки за кандидатстване 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездни финансови средства 

BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за 

здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 г. 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие „МБАЛ-Исперих“ ЕООД да се включи като партньор на 

Министерство на здравеопазването за подготовка и изпълнение на проектно 

предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с 

пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с 

кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

2. Одобрява подписването на Споразумение за партньорство между Министерство 

на здравеопазването и „МБАЛ-Исперих“ ЕООД, с което се уреждат правата и 

задълженията на страните във връзка с подготовката и изпълнението на 

проектното предложение. 

3. Одобрява подписването на Декларация за финансова стабилност между Кмета 

на Община Исперих, като принципал на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД и управителя 

на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД, с която гарантират, че разполагат с необходимия 
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финансов ресурс  за изпълнение на дейностите по проекта. 

 

 

Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на управителя на 

„МБАЛ-Исперих“ ЕООД и Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от 

приемането му. 

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

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

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство 

Драгомъж и временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Йонково в община 

Исперих за срок до полагане на клетва от новоизбран кмет 

 

Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Бекир. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Уважаеми общински съветници, 

         С решения №195 от 07.04.2021г. и Решение №197/07.04.2021г. на Общинска 

избирателна комисия Исперих са прекратени пълномощията на Басри Османов Чакъров 

като кмет на кметство Йонково и обезсилване на издаденото му удостоверение и 

прекратяване пълномощията на Синан Незир Нури като кмет на кметство Драгомъж и  

обезсилване на издаденото му удостоверение. 

 

В деловодството на Общински съвет – Исперих постъпи писмо с вх. № 184 от 

06.10.2021г. от ОИК – Исперих,  ведно с приложени към него: 

 

1.  Решение №200/ 05.10.2021г.  на ОИК Исперих и  Решение № 61/27.04.2021г 

постановено по административно дело №98 по описа на Административен съд -  гр. 

Разград, влязло в законна сила на 27.09.2021г. с което е отхвърлена жалбата на 

Басри Османов Чакъров относно предсрочно прекратяване пълномощията му като 

кмет на кметство Йонково и обезсилване на издаденото му удостоверение. 

2. Решение №201/ 05.10.2021г.  на ОИК Исперих и  Решение № 63/27.04.2021г 

постановено по административно дело №100 по описа на Административен съд -  

гр. Разград, влязло в законна сила на 27.09.2021г. с което е отхвърлена жалбата на 

Синан Незир Нури относно предсрочно прекратяване пълномощията му като кмет 

на кметство Драгомъж и обезсилване на издаденото му удостоверение. 

 

Съгласно чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, общинският съвет избира 

временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания 

кмет. Предвид произтеклата необходимост от избиране на временно изпълняващ 

длъжността кмет на кметство в гореизброените кметства предлагам лицето Байтар Касим 

Кадир за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Драгомъж и лицето Весиле 

Ахмед Афуз за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Йонково. Посочените 
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