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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 32 

 
от проведеното  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

28.10.2021 година 
 

Днес 28.10.2021 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 момента 28  общински 

съветници, Сибел Джелил е в болнични. 

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

Общински съвет Исперих. 

 Преди да започнем да разглеждаме докладните записки по дневния ред  в началото 

на заседанието искам да отбележа, че с оглед предсрочното прекратяване пълномощията 

на общинския съветник БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ , който с Решение № 202 от 22.10.2021 г. 

на Общинска избирателна комисия – Исперих   е заличен  от листата с избрани общински 

съветници от ПП „Движение за права и свободи”. 

 С Решение № 202 от 22.10.2021г. Общинска избирателна комисия – Исперих 

обявява за избран следващия в листата за общински съветници от ПП „Движение за права 

и свободи”  ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ. За същия е издадено Удостоверение № 31 от 

22.10.2021година. Съобразно изискванията на чл. 30, ал.6 от ЗМСМА решението е влязло 

в сила и на основание чл. 30, ал.9 от ЗМСМА г-н НУРИ да заповяда отпред, за да положи 

клетва.  Повтаряйте след мен г-н НУРИ. 

 

„ Заклевам се в името на Република България да спазвам 

Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се 

ръководя от интересите на гражданите от Исперихска община и да 

работя за тяхното благоденствие”. 

Заклех се. 
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 Г-н Нури моля, да заемете местото си. 

 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 28 28 0 0 

 

 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Полагане на клетва от ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ – общински съветник от 

ПП « Движение за права и сквободи» 

 

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

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи 

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

 

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

Относно: Именуване като улица част от четвъртокласен път RAZ2043 „/ III - 205, 

Йонково - Исперих / Лудогорци - Старо селище - Граница общ.( Исперих - Завет ) - ловно 

стопанство Воден / III - 2304 /“, от селищната регулационна граница на с. Старо селище до 

поземлен имот № 69047.10.32 по КККР на с. Старо селище.  

 

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

Относно: Предоставяне за управление и разпореждане на сграда за доболнична 

помощ, УПИ I, квартал 78 /допълнителен корпус/ на Община Исперих от „МБАЛ – 

Исперих“ ЕООД 

 

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

Относно: Учредяване на сервитутно право в полза на „Каолин“ ЕАД, ЕИК 

827182866 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Оборище“ №43  за обект: 

„Директен разпределителен газопровод, за захранване на новоизграждаща се 

производствена мощност на „Каолин“ ЕАД за производство на продукти от индустриални 

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

собственост или стопанисвани от общината 
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6. Докладна записка от Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

Относно: Промяна предназначението на 7 броя поземлени имоти в с.Свещари от 

земеделски  в горски територии 

 

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

Относно: Промяна  предназначението на застроен поземлен имот II-109 в квартал 6 

по регулационния план на  с.Къпиновци, община Исперих 

 

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

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ Павилион № 13 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр. 

Исперих, ул. „Хан Аспарух“, община Исперих.  

 

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

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

Кмета на община Исперих в периода от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г. 

 

 

10. Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински 

съвет Исперих. 

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

Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.04.2021 г. до  30.09.2021 г. 

 

 

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

 

12. Разни. 

 

 

 

 

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 185 от 12.02.2021 г. на Общински съвет - Исперих е приет поименния 

списък за капиталови разходи на община Исперих за 2021 г., актуализиран с Решение № 

202 от 28.04.2021г., Решение № 227 от 27.05.2021г. и  Решение №  249 от 28.07.2021 г. 

С Писмо ФО-49 от 27.07.2021 г., във връзка с Решение № 189 от 01.03.2021 г., 

съгласно чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. бяха трансформирани 764 100 лв. от целевата 

субсидия за капиталови разходи от републиканския бюджет в целеви трансфер за 

финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на 

общински пътища и на улична мрежа. Изменението е намерило отражение в 

инвестиционната програма както следва: 
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Обекти, отпаднали от капиталовата програма на община Исперих,  

финансирани от целевите средства по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на 

Република България (ЗДБРБ) за 2021 г: 

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Тимок“ от ОК 220 до ОК 142, гр. 

Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи преди трансформиране – 123 000 лв.; 

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Хан Омуртаг“ от ОК 142 до ОК 74, гр. 

Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи преди трансформиране – 78 600 лв.;  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Хан Крум“ от ОК 74 до ОК 103 

(участъкът от ул. "Васил Левски" до ул. "Хан Омуртаг"), гр. Исперих” – планиран 

размер  на средствата от целева субсидия за капиталови разходи преди 

трансформиране – 42 000 лв.;  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Вихрен“ от ОК 263 до ОК 915, гр. 

Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи преди трансформиране – 24 435 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Росица“ от ОК 246 до ОК 159 

(участъкът от ул. "Камчия" до ул. "Ивайло"), гр. Исперих” – планиран размер  на 

средствата от целева субсидия за капиталови разходи преди трансформиране – 20 

000 лв.;  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на кръстовището на ул. „Алеко 

Константинов“  и ул. "Васил Левски", гр. Исперих” – планиран размер  на 

средствата от целева субсидия за капиталови разходи преди трансформиране – 10 

000 лв.;  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на кръстовището на ул. „Тунджа и ул. 

„Искър”, гр. Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за 

капиталови разходи преди трансформиране – 10 000 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на тротоари по ул. „Алеко Константинов” (в 

участъкът от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Хан Аспарух”), гр. Исперих” – 

планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови разходи преди 

трансформиране – 25 000 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Цар Освободител“ от ОК 592 до ОК 

467, гр. Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за 

капиталови разходи преди трансформиране – 116 670 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на общински път RAZ 1042 - участъците в 

регулационните граници на с. Лудогорци и с. Бърдоква” – планиран размер  на 

средствата от целева субсидия за капиталови разходи преди трансформиране – 69 

481 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Янтра“ от ОК 47 до ОК 32 и ул. „Рила“ 

от ОК 46 до ОК 47 , с. Делчево” – планиран размер  на средствата от целева 

субсидия за капиталови разходи преди трансформиране – 50 000 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Васил Тинчев“ от ОК 19 до ОК 20, с. 

Къпиновци” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи преди трансформиране – 10 000 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Космос“ от ОК 189 до ОК 151, с. 

Малко Йонково” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи преди трансформиране – 40 000 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Арда“ от ОК 1 до ОК 6, с. 

Средоселци” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи преди трансформиране – 40 000 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Тича“ от ОК 64 до ОК 72, ул. „Бели 
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Лом” от ОК63 до ОК 74  и ул. „Ангел Кънчев“ от ОК 43 до ОК 47, с. Тодорово” – 

планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови разходи преди 

трансформиране – 44 914 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Александър Стамболийски“ от ОК 42 

до ОК 106, с. Вазово” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за 

капиталови разходи преди трансформиране – 20 000 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на отбивка за Автоспирка - част от ул. 

„Панайот Банков“, с. Голям Поровец” – планиран размер  на средствата от целева 

субсидия за капиталови разходи преди трансформиране – 20 000 лв.  

- Обект „Възстановяване на банкети на път RAZ 3046 / III - 2305 / Исперих - 

Вазово / RAZ1040 /” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за 

капиталови разходи преди трансформиране – 20 000 лв.  

 

Обекти за текущ ремонт, извън  капиталовата програма на община Исперих, 

които ще бъдат финансирани с трансформираната целева субсидия за  извършване 

на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа: 

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Тимок“ от ОК 220 до ОК 142, гр. Исперих” – 

планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови разходи след 

трансформиране – 123 000 лв.; 

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Хан Омуртаг“ от ОК 142 до ОК 74, гр. Исперих” 

– планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови разходи след 

трансформиране – 78 600 лв.;  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Хан Крум“ от ОК 74 до ОК 103 (участъкът от ул. 

"Васил Левски" до ул. "Хан Омуртаг"), гр. Исперих” – планиран размер  на 

средствата от целева субсидия за капиталови разходи след трансформиране – 42 000 

лв.;  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Вихрен“ от ОК 263 до ОК 915, гр. Исперих” – 

планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови разходи след 

трансформиране – 24 435 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Росица“ от ОК 246 до ОК 159 (участъкът от ул. 

"Камчия" до ул. "Ивайло"), гр. Исперих” – планиран размер  на средствата от целева 

субсидия за капиталови разходи след трансформиране – 20 000 лв.;  

- Обект „Текущ ремонт на кръстовището на ул. „Алеко Константинов“  и ул. 

"Васил Левски", гр. Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия 

за капиталови разходи след трансформиране – 10 000 лв.;  

- Обект „Текущ ремонт на кръстовището на ул. „Тунджа и ул. „Искър”, гр. 

Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи след трансформиране – 10 000 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на тротоари по ул. „Алеко Константинов” (в участъкът 

от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Хан Аспарух”), гр. Исперих” – планиран 

размер  на средствата от целева субсидия за капиталови разходи след 

трансформиране – 25 000 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Цар Освободител“ от ОК 592 до ОК 467, гр. 

Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи след трансформиране – 116 670 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на общински път RAZ 1042 - участъците в 

регулационните граници на с. Лудогорци и с. Бърдоква” – планиран размер  на 

средствата от целева субсидия за капиталови разходи след трансформиране – 69 481 

лв.  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Янтра“ от ОК 47 до ОК 32 и ул. „Рила“ от ОК 46 

до ОК 47 , с. Делчево” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за 

капиталови разходи след трансформиране – 50 000 лв.  
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- Обект „Текущ ремонт на ул. „Васил Тинчев“ от ОК 19 до ОК 20, с. 

Къпиновци” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи след трансформиране – 10 000 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Космос“ от ОК 189 до ОК 151, с. Малко 

Йонково” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи след трансформиране – 40 000 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Арда“ от ОК 1 до ОК 6, с. Средоселци” – 

планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови разходи след 

трансформиране – 40 000 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Тича“ от ОК 64 до ОК 72, ул. „Бели Лом” от 

ОК63 до ОК 74  и ул. „Ангел Кънчев“ от ОК 43 до ОК 47, с. Тодорово” – планиран 

размер  на средствата от целева субсидия за капиталови разходи след 

трансформиране – 44 914 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Александър Стамболийски“ от ОК 42 до ОК 106, 

с. Вазово” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи след трансформиране – 20 000 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на отбивка за Автоспирка - част от ул. „Панайот 

Банков“, с. Голям Поровец” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за 

капиталови разходи след трансформиране – 20 000 лв.  

- Обект „Възстановяване /текущ ремонт/ на банкети на път RAZ 3046 / III - 2305 

/ Исперих - Вазово / RAZ1040 /” – планиран размер  на средствата от целева 

субсидия за капиталови разходи след трансформиране – 20 000 лв.  

 

 

 

Във връзка с постъпили предложения от второстепенен разпоредител с бюджет и 

общинската администрация е необходимо включване на нови обекти и актуализиране на 

съществуващи в инвестиционната програма на община Исперих. 

В предвид гореизложеното е необходимо да се направи следващата актуализация на 

поименния списък за капиталови разходи на община Исперих за 2021 година, както 

следва: 

 

При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих 

 

Нови обекти: 

- Обект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен 

социален патронаж - гр. Исперих” (II.5.1.2). Във връзка с проект, финансиран от 

Фонд „Социална закрила” са осигурени финансови средства в размер на 90 на сто за 

модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален 

патронаж - гр. Исперих. Общата стойност на дълготрайните активи по проекта е в 

размер на 33 372 лв., от които 30 035 лв. безвъзмездно финансиране от Фонда и 

3 337 лв. със собствени бюджетни средства от намаление на предвидените средства 

по §§10-15 „Материали” в дейност " Домашен социален патронаж". 

- Обект „Климатик” (II.4.2.2). С цел осигуряване на необходимите условия за 

пълноценна работа от страна на служителите е необходимо закупуване на нов 

климатик в едно от помещенията в сградата на община Исперих. След преглед от 

страна на специализирано лице е установено, че съществуващият в момента такъв не 

подлежи на ремонт.”. Във връзка с горецитираното е необходимо обекта да бъде 

включен в инвестиционната програма на Община Исперих. Стойността на обекта е 1 

500 лв., като 1 128 са от икономия от обект  „Компютри и хардуер” (II. 4.2.1) и 372 

лв. от намаление на предвидените средства по §§10-15 „Материали” в дейност 

"Други дейности по здравеопазването". Финансирането е със собствени бюджетни 
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средства; 

 

При ПГ "Васил Левски", Исперих (ВРБ); 

Нови обекти: 

- Обект „Командно табло за отоплителна инсталация”. Във връзка с постъпило 

писмо от ПГ "Васил Левски", Исперих е направено искане за осигуряване на 

частично финансиране за отстраняване на проблеми със съществуващата 

отоплителна инсталация в училището, което да реши проблема с отоплението на 

помещенията за провеждане на нормални учебни занятия. Необходимите средства са 

в размер на 8 676 лв., като 2 680 лв. са предвидени да се финансират от икономията 

от целевите средства от Републиканския бюджет за обект „Автомобил за дейността 

на Домашен социален патронаж” (II.5.1.1)., 820 лв. от намаление на обект 

„Изграждане на пристройка към Детска градина "Първи юни", гр. Исперих” (II.3.1.2)  

и 5 176 лв. от бюджета на училището.  

 

Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих са 

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

разходи възлиза на – 2 775 211 лв.  

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г., чл. 124, ал. 2 и 

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

 

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2021 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  2 775 211 лв.  

 

2. Увеличава плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)” в дейност 

общинска отговорност  с 30 035 лв. 

 

3. Намалява плана на разходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§10-15 „Материали” в дейност 524 „Домашен социален патронаж” - 

общинска отговорност  с 3 337 лв. 

 

4. Намалява плана на разходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§10-15 „Материали” в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” - 

държавна отговорност  с 372 лв. 

 

 

 

 

5. Намалява плана на разходите при ПГ "Васил Левски", Исперих - второстепенен 

разпоредител с бюджет по §§10-20 „Разходи за външни услуги” в дейност 322 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – държавна отговорност  с 5 

176 лв. 

 



 

8  

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

на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен срок от 

приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

Приложенията са на диск и са неразделна част от протокола. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 22.10.2021г. 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. 

 

 

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 
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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. 

 

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   

 

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 

   

 

 

 



 

10  

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, мнения, предложения. 

 Няма. Преминаваме към гласуване 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.10.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи 

за 2021 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021 г. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ за   П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  
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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 28 28 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 280 

 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г., чл. 124, ал. 2 и 

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

 

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2021 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  2 775 211 лв.  

 

2. Увеличава плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)” в дейност 

общинска отговорност  с 30 035 лв. 

 

3. Намалява плана на разходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§10-15 „Материали” в дейност 524 „Домашен социален патронаж” - 

общинска отговорност  с 3 337 лв. 

 

4. Намалява плана на разходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§10-15 „Материали” в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” - 

държавна отговорност  с 372 лв. 

 

5. Намалява плана на разходите при ПГ "Васил Левски", Исперих - второстепенен 

разпоредител с бюджет по §§10-20 „Разходи за външни услуги” в дейност 322 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – държавна отговорност  с 5 

176 лв. 

 

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

на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен срок от 

приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 

Приложенията са прехвърлени на диск и са неразделна част от протокола 



 

12  

 

 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

Относно: Именуване като улица част от четвъртокласен път RAZ2043 „/ III - 205, 

Йонково - Исперих / Лудогорци - Старо селище - Граница общ.( Исперих - Завет ) - ловно 

стопанство Воден / III - 2304 /“, от селищната регулационна граница на с. Старо селище до 

поземлен имот № 69047.10.32 по КККР на с. Старо селище.  

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В Община Исперих е постъпила е Докладна-записка с вх.№ К-4107/28.09.2021г. от 

Хатидже Вели Яхова – Кмет на кметство Старо селище с искане за именуване като улица 

на част от четвъртокласен път RAZ2043, от селищната регулационна граница на с. Старо 

селище до поземлен имот № 69047.10.32 по КККР на с. Старо селище. 

Поземлен имот № 69047.10.32 по КККР на с. Старо селище с начин на трайно 

ползване за „Летище“, в землището на с. Старо селище, м. „Черкезлик“ е собственост на 

Дилбер Мехмед Хабилова с Нотариален акт №127, том II, рег.№2302, дело №289 от 

20.05.2021г. Имотът освен за летище и селскостопански цели се използва и като жилищен. 

Има налични сгради, на които предназначението е променено в жилищна сграда с 

Разрешение за промяна на предназначението № 3 от 05.08.2021г. издадено от Главния 

архитект на Община Исперих. Живущите съответно и собственици на този имот лица 

желаят да си регистрират постоянния адрес в имота.  

 

За целта е необходимо да се именува като улица част от четвъртокласен път 

RAZ2043 от селищната регулационна граница на с. Старо селище до поземлен имот 

№69047.10.32. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с чл. 89, ал. 3 във 

връзка с ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, предлагам Общински съвет Исперих 

да приеме следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

1. Именува като улица част от четвъртокласен път RAZ2043 „/ III - 205, Йонково 

- Исперих / Лудогорци - Старо селище - Граница общ.( Исперих - Завет ) - 

ловно стопанство Воден / III - 2304 /“, от селищната регулационна граница на 

с. Старо селище до поземлен имот № 69047.10.32 по КККР на с. Старо селище 

с наименование на улицата „Летище“. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих в едномесечен срок да издаде Заповед в 

съответствие със закона за гражданската регистрация, като създаде 

административни адреси със съответната номерация на парцелите по улица 

„Летище“. 

 

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

управител на Област Разград в 7/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 Административно процесуалния кодекс.  
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Мелив 

 

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 – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 281 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с чл. 89, ал. 3 във връзка с 

ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, предлагам Общински съвет Исперих да 

приеме следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

1. Именува като улица част от четвъртокласен път RAZ2043 „/ III - 205, Йонково 

- Исперих / Лудогорци - Старо селище - Граница общ.( Исперих - Завет ) - 

ловно стопанство Воден / III - 2304 /“, от селищната регулационна граница на 

с. Старо селище до поземлен имот № 69047.10.32 по КККР на с. Старо селище 

с наименование на улицата „Летище“. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих в едномесечен срок да издаде Заповед в 

съответствие със закона за гражданската регистрация, като създаде 

административни адреси със съответната номерация на парцелите по улица 

„Летище“. 

 

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

управител на Област Разград в 7/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 Административно процесуалния кодекс.  

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне за управление и разпореждане на сграда за доболнична 

помощ, УПИ I, квартал 78 /допълнителен корпус/ на Община Исперих от „МБАЛ – 

Исперих“ ЕООД 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

В Община Исперих постъпи мотивирано предложение с вх.№К-3320/03.08.2021г. 

от  

д-р Иван Гайдаров – управител на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД с което предлага: 

1. Община Исперих да управлява и да се разпорежда с общинско имущество, а 

именно сградата за доболнична помощ, УПИ I, квартал 78 /допълнителния корпус/ и 

2. Кметът на община Исперих да отдава под наем помещенията намиращи се в 

сградата за доболнична помощ на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, УПИ I, квартал 78 

/допълнителния корпус/. 
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 Сградата за доболнична помощ се управлява от „МБАЛ – Исперих“ЕООД след 

преобразуване чрез вливане по реда на чл. 261, ал.1 от Търговския закон на „Медицински 

център I“ ЕООД гр. Исперих в „МБАЛ – Исперих“ (Решение №82/1, 82/2 и 82/3 по 

Протокол №14/18.11.2004г. на Общински съвет Исперих в сила от 18.11.2004г.). „МБАЛ – 

Исперих“ЕООД поема всички активи и пасиви на „Медицински център I“ ЕООД гр. 

Исперих. 

 Същата е построена през 1977г., като в момента в нея се помещават кабинети на 

лични лекари, лекари-специалисти, клинични лаборатории и ФСМП /общо 27 бр. 

кабинети/. 

 В мотивите си д-р Иван Гайдаров изтъква, че съгласно сключения договор за 

управление има право да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество, чиято 

стойност не надхвърля 5 % от общата балансова стойност на дълготрайните активи на 

дружеството и на това основание счита, че няма право да отдава помещения намиращи се 

в допълнителния корпус. Счита, че отддавайки под наем на помещения на лекари, които 

работят на трудов договор в лечебното заведение ще реализира конфликт на интереси. И 

не на последно място отбелязва, че съгласно чл.3, ал.5 от ЗЛЗ „Лечебните заведения не 

могат да извършват търговски сделки освен за нуждите на осъществяваните от тях 

медицински дейности и обслужване на пациенти“. Смята, че договорът за наем може да 

бъде относителна търговска сделка, по чл.286, ал.1 ТЗ. 

 

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

общински имоти за 2021г.  

 

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 т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл.137, ал.1 т.1, т.4, и т.7, 

чл.147, ал.2, чл.149, ал.3, т.1, чл.199, ал.1 и ал.3, чл.200, т.2 от Търговския закон, чл.12, 

ал.1, т.2, т.3 и т.6 от Наредба №26 за условията и реда за упражняване правата на 

собственост на община Исперих в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 

участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна 

дейност, чл.102, ал.3, ал.4 и ал.6 и чл. 105, ал.1 от Закона за лечебните заведения, чл.8, 

ал.9, ал.10, чл.14, ал.1,2,3,6,7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл. чл.9, ал.2, 

чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Общински съвет Исперих  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти 

за 2021г. с нов Раздел «Имоти, които общината има намерение да придобие безвъзмездно» 

и включва т.1 със следното съдържание: 

Т. 1. Масивна триетажна сграда 03 (нула три) с начин на трайно ползване за 

Болница, УПИ I, в кв. 78 с местонахождение ул. „Ахинора“ №39, гр. Исперих, общ. 

Исперих, обл. Разград, Акт №6795 за частна общинска собственост от 18.03.2019г.  

 

IІ. 1. Отписва от дълготрайните материални активи на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД 

Масивна триетажна сграда 03 (нула три) с начин на трайно ползване за Болница, УПИ I, в 
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кв. 78 с местонахождение ул. „Ахинора“ №39, гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, 

Акт №6795 за частна общинска собственост от 18.03.2019г.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 135 273,50 (сто тридесет и пет хиляди 

двеста седемдесет и три лева, петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка  № 6702001365/15.09.2021г. издадено от отдел «МДТ» при община 

Исперих. 

2. Намалява капитала на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД по реда на чл.149, ал.3, т.1 от 

ТЗ и чл.38 от ЗЛЗ от 1 973 020,00 лева разпределен в 197 302 равни дяла по 10/десет/ лева 

всеки, на 1 837 740 лева разпределен в 183 774 равни дяла по 10/десет/ лева всеки чрез 

отписване на дялове – 13 528 равни дяла по 10/десет/ лева всеки дял на едноличния 

собственик на капитала – Община Исперих, с ЕИК 000505821, като намаляването на 

капитала е с данъчната стойност отписания дълготраен материален актив - Масивна 

триетажна сграда 03 (нула три) с начин на трайно ползване за Болница, УПИ I, в кв. 78 с 

местонахождение ул. „Ахинора“ №39, гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, Акт 

№6795 за частна общинска собственост от 18.03.2019г.  

3. Приема Учредителен акт на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД отразяващ промяната в 

капитала на дружеството /Приложение №1/. 

4. Упълномощава управителя на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД д-р Иван Гайдаров да 

заяви за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията, намаляване на 

капитала и приемане на Учредителен акт. 

 

IІІ. 1. Предоставя безвъзмездно за управление и разпореждане на Кмета на Община 

Исперих Масивна триетажна сграда 03 (нула три) с начин на трайно ползване за Болница, 

УПИ I, в кв. 78 с местонахождение ул. „Ахинора“ №39, гр. Исперих, общ. Исперих, обл. 

Разград, Акт №6795 за частна общинска собственост от 18.03.2019г.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 135 273,50 (сто тридесет и пет хиляди 

двеста седемдесет и три лева, петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка  № 6702001365/15.09.2021г. издадено от отдел «МДТ» при община 

Исперих. 

 

2. Кметът на община Исперих да отдава под наем без провеждане на търг или 

конкурс на кабинети намиращи се в сградата за доболнична помощ на „МБАЛ – Исперих“ 

ЕООД, УПИ I, квартал 78 /допълнителния корпус/ на лични лекари, лекари-специалисти, 

клинични лаборатории и стоматолози, които имат сключени договори с НЗОК при 

следните условия: 

2.1. Договорите за наем с „МБАЛ – Исперих“ ЕООД да се прекратят в срок от един 

месец след влизане в сила на настоящото решение; 

2.2. Кметът на община Исперих да сключи нови договори за наем на кабинети в 

срок от 15 дни след прекратяването на договорите с предишните наематели за срок от 10 

години;  

2.3. Определя месечна наемна цена, съгласно Тарифа за определяне на начални 

месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ от общински 

недвижими имоти без ДДС – Приложение 1 към Наредба №27 на общински съвет 

Исперих, чл. 102, ал.3 и ал.4 от Закона за лечебните заведения и Решение 

№23/22.12.2016г. на Общински съвет Исперих; 

2.4. При постъпване на нови заявления в срок от 15 дни след поискването и при 

наличие на свободни помещения Кмета на общината да сключи наемни договори за 

помещенията  при условията на т.2.2 и т. 2.3. 

2.5. При подаване на две заявления за едно и също помещение да се проведе 

публичен търг с явно наддаване по реда на Глава V от към Наредба №27 на общински 

съвет Исперих, като началната месечна наемна цена се определя съгласно Тарифа за 

определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м реална 
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площ от общински недвижими имоти без ДДС – Приложение 1 към Наредба №27 на 

общински съвет Исперих, чл. 102, ал.3 и ал.4 от Закона за лечебните заведения и Решение 

№23/22.12.2016г. на Общински съвет Исперих; 

2.6. За наличната апаратура в помещенията да се сключват договори за наем с 

Управителя на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД; 

2.7. Сметките за консумираното електричество от наемателите се изчисляват на 

база индивидуален електромер, като Община Исперих префактурира това количество; 

2.8. Консумираната вода се плаща по 2 (два) куб. м на мивка; 

2.9. В общите части разходите за вода и ток се поделят между наемателите; 

 

ІV. Получените средства от наеми да се използват за текущ ремонт и поддръжка на 

общите части (освежаване на коридори, осветление, асансьор, чистач и др.). 

 

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. 

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 Мелив 

 

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 Хюсеин. 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 22.10.2021г. 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. 

 Няма. Преминаваме към гласуване 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.10.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне за управление и разпореждане на сграда за доболнична 

помощ, УПИ I, квартал 78 /допълнителен корпус/ на Община Исперих от „МБАЛ – 

Исперих“ ЕООД 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ за   П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  
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19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

      

      

 

 

 

Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 282 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл.137, ал.1 т.1, т.4, и т.7, 

чл.147, ал.2, чл.149, ал.3, т.1, чл.199, ал.1 и ал.3, чл.200, т.2 от Търговския закон, чл.12, 

ал.1, т.2, т.3 и т.6 от Наредба №26 за условията и реда за упражняване правата на 

собственост на община Исперих в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 

участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна 

дейност, чл.102, ал.3, ал.4 и ал.6 и чл. 105, ал.1 от Закона за лечебните заведения, чл.8, 

ал.9, ал.10, чл.14, ал.1,2,3,6,7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл. чл.9, ал.2, 

чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Общински съвет Исперих  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти 

за 2021г. с нов Раздел «Имоти, които общината има намерение да придобие безвъзмездно» 

и включва т.1 със следното съдържание: 

Т. 1. Масивна триетажна сграда 03 (нула три) с начин на трайно ползване за 

Болница, УПИ I, в кв. 78 с местонахождение ул. „Ахинора“ №39, гр. Исперих, общ. 

Исперих, обл. Разград, Акт №6795 за частна общинска собственост от 18.03.2019г.  

 

IІ. 1. Отписва от дълготрайните материални активи на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД 

Масивна триетажна сграда 03 (нула три) с начин на трайно ползване за Болница, УПИ I, в 

кв. 78 с местонахождение ул. „Ахинора“ №39, гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, 

Акт №6795 за частна общинска собственост от 18.03.2019г.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 135 273,50 (сто тридесет и пет хиляди 
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двеста седемдесет и три лева, петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка  № 6702001365/15.09.2021г. издадено от отдел «МДТ» при община 

Исперих. 

2. Намалява капитала на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД по реда на чл.149, ал.3, т.1 от 

ТЗ и чл.38 от ЗЛЗ от 1 973 020,00 лева разпределен в 197 302 равни дяла по 10/десет/ лева 

всеки, на 1 837 740 лева разпределен в 183 774 равни дяла по 10/десет/ лева всеки чрез 

отписване на дялове – 13 528 равни дяла по 10/десет/ лева всеки дял на едноличния 

собственик на капитала – Община Исперих, с ЕИК 000505821, като намаляването на 

капитала е с данъчната стойност отписания дълготраен материален актив - Масивна 

триетажна сграда 03 (нула три) с начин на трайно ползване за Болница, УПИ I, в кв. 78 с 

местонахождение ул. „Ахинора“ №39, гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, Акт 

№6795 за частна общинска собственост от 18.03.2019г.  

3. Приема Учредителен акт на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД отразяващ промяната в 

капитала на дружеството /Приложение №1/. 

4. Упълномощава управителя на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД д-р Иван Гайдаров да 

заяви за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията, намаляване на 

капитала и приемане на Учредителен акт. 

 

IІІ. 1. Предоставя безвъзмездно за управление и разпореждане на Кмета на Община 

Исперих Масивна триетажна сграда 03 (нула три) с начин на трайно ползване за Болница, 

УПИ I, в кв. 78 с местонахождение ул. „Ахинора“ №39, гр. Исперих, общ. Исперих, обл. 

Разград, Акт №6795 за частна общинска собственост от 18.03.2019г.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 135 273,50 (сто тридесет и пет хиляди 

двеста седемдесет и три лева, петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка  № 6702001365/15.09.2021г. издадено от отдел «МДТ» при община 

Исперих. 

 

2. Кметът на община Исперих да отдава под наем без провеждане на търг или 

конкурс на кабинети намиращи се в сградата за доболнична помощ на „МБАЛ – Исперих“ 

ЕООД, УПИ I, квартал 78 /допълнителния корпус/ на лични лекари, лекари-специалисти, 

клинични лаборатории и стоматолози, които имат сключени договори с НЗОК при 

следните условия: 

2.1. Договорите за наем с „МБАЛ – Исперих“ ЕООД да се прекратят в срок от един 

месец след влизане в сила на настоящото решение; 

2.2. Кметът на община Исперих да сключи нови договори за наем на кабинети в 

срок от 15 дни след прекратяването на договорите с предишните наематели за срок от 10 

години;  

2.3. Определя месечна наемна цена, съгласно Тарифа за определяне на начални 

месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ от общински 

недвижими имоти без ДДС – Приложение 1 към Наредба №27 на общински съвет 

Исперих, чл. 102, ал.3 и ал.4 от Закона за лечебните заведения и Решение 

№23/22.12.2016г. на Общински съвет Исперих; 

2.4. При постъпване на нови заявления в срок от 15 дни след поискването и при 

наличие на свободни помещения Кмета на общината да сключи наемни договори за 

помещенията  при условията на т.2.2 и т. 2.3. 

2.5. При подаване на две заявления за едно и също помещение да се проведе 

публичен търг с явно наддаване по реда на Глава V от към Наредба №27 на общински 

съвет Исперих, като началната месечна наемна цена се определя съгласно Тарифа за 

определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м реална 

площ от общински недвижими имоти без ДДС – Приложение 1 към Наредба №27 на 

общински съвет Исперих, чл. 102, ал.3 и ал.4 от Закона за лечебните заведения и Решение 

№23/22.12.2016г. на Общински съвет Исперих; 
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2.6. За наличната апаратура в помещенията да се сключват договори за наем с 

Управителя на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД; 

2.7. Сметките за консумираното електричество от наемателите се изчисляват на 

база индивидуален електромер, като Община Исперих префактурира това количество; 

2.8. Консумираната вода се плаща по 2 (два) куб. м на мивка; 

2.9. В общите части разходите за вода и ток се поделят между наемателите; 

 

ІV. Получените средства от наеми да се използват за текущ ремонт и поддръжка на 

общите части (освежаване на коридори, осветление, асансьор, чистач и др.). 

 

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 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

Относно: Учредяване на сервитутно право в полза на „Каолин“ ЕАД, ЕИК 

827182866 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Оборище“ №43  за обект: 

„Директен разпределителен газопровод, за захранване на новоизграждаща се 

производствена мощност на „Каолин“ ЕАД за производство на продукти от индустриални 

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

собственост или стопанисвани от общината 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Общински съвет Исперих със свое Решение №137 по протокол №17 от 16.10.2020г. 

даде предварително съгласие за преминаване на трасето и сервитутите на „Директен 

разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се производствена 

мощност на „Каолин“ ЕАД, за производство на продукти от индустриални минерали в гр. 

Дулово, Промишлена зона Юг“, през поземлени имоти общинска собственост или 

стопанисвани от Община Исперих съгласно приложение №1 – „регистър на засегнатите 

имоти общинска собственост от трасето на разпределителен газопровод със сервитут“. 

С одобряването на Подробния устройствен план – парцеларен план за обекта със 

Заповед №РД-02-15-64 от 12.07.2021г. на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството е завършен първи етап от процедурите за новият газопровод. 

Втория етап на проекта за директен разпределителен газопровод включва 

административни процедури, които са свързани с одобряване/съгласуване на 

инвестиционния проект. 

Една от процедурите изисква Община Исперих да учреди в полза на „Каолин“ ЕАД 

право на преминаване на трасето и сервитутите на газопровода през имоти собственост 

или стопанисвани от Община Исперих.  



 

22  

Предвид това с писмо вх. №УТ-1368/10.09.2021г. „Каолин“ ЕАД моли Община 

Исперих да учреди право на прокарване/преминаване на трасето и сервитутите на 

„Директен разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се 

производствена мощност на „Каолин“ ЕАД, за производство на продукти от индустриални 

минерали в гр. Дулово, Промишлена зона Юг“. 

 

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

приеме следните 

                                                     РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1, чл.34, ал.6 от ЗОС, чл.193, 

ал.4 от Закона за устройство на територията, чл.60, ал.2, ал.3 и ал.8 от Наредба №27 за 

условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Исперих, чл.67, ал.2 във връзка с чл.64, ал.1 от Закона за енергетиката 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. 1. Учредява безвъзмездно сервитут в полза на „Каолин“ ЕАД, ЕИК 827182866 със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Оборище“ №43 за право на прокарване/ 

преминаване на линейни обекти през публична  общинска собственост съгласно 

приложение №1 – „Регистър на засегнатите имоти от трасето на разпределителен 

газопровод за сервитутна зона“, Фаза: Право на преминаване Община Исперих неразделна 

част към настоящата докладна записка. Общата площ на засегнатата от сервитута зона е 

28 923 кв.м. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед по чл.193, ал.4 от 

Закона за устройство на територията за:  

Учредяване безвъзмездно и безсрочно на сервитут – ограничено вещно право на 

прокарване/преминаване в полза на „Каолин“ ЕАД, ЕИК 827182866 със седалище и адрес 

на управление: гр. София, ул. „Оборище“ №43 за изграждане на обект: „Директен 

разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се производствена 

мощност на „Каолин“ ЕАД, за производство на продукти от индустриални минерали в гр. 

Дулово, Промишлена зона Юг“, през публична  общинска собственост съгласно 

приложение №1 – „Регистър на засегнатите имоти от трасето на разпределителен 

газопровод за сервитутна зона“, Фаза: Право на преминаване Община Исперих неразделна 

част към настоящата докладна записка, в съответствие с одобрен ПУП-ПП със Заповед 

РД-02-15-64/12.07.2021г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

влязла в законова сила, удостоверено с писмо изх.№ АУ14-3/26.08.21г. на МРРБ.  

 

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

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

управление: гр. София, ул. „Оборище“ №43 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 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. 

Заповядайте г-н Мелив 

 

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. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. Преминаваме към гласуване 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.10.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

Относно: Учредяване на сервитутно право в полза на „Каолин“ ЕАД, ЕИК 

827182866 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Оборище“ №43  за обект: 

„Директен разпределителен газопровод, за захранване на новоизграждаща се 

производствена мощност на „Каолин“ ЕАД за производство на продукти от индустриални 

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

собственост или стопанисвани от общината 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ за   П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  
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Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 283 

 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1, чл.34, ал.6 от ЗОС, чл.193, 

ал.4 от Закона за устройство на територията, чл.60, ал.2, ал.3 и ал.8 от Наредба №27 за 

условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Исперих, чл.67, ал.2 във връзка с чл.64, ал.1 от Закона за енергетиката 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. 1. Учредява безвъзмездно сервитут в полза на „Каолин“ ЕАД, ЕИК 827182866 със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Оборище“ №43 за право на прокарване/ 

преминаване на линейни обекти през публична  общинска собственост съгласно 

приложение №1 – „Регистър на засегнатите имоти от трасето на разпределителен 

газопровод за сервитутна зона“, Фаза: Право на преминаване Община Исперих неразделна 

част към настоящата докладна записка. Общата площ на засегнатата от сервитута зона е 

28 923 кв.м. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед по чл.193, ал.4 от 

Закона за устройство на територията за:  

Учредяване безвъзмездно и безсрочно на сервитут – ограничено вещно право на 

прокарване/преминаване в полза на „Каолин“ ЕАД, ЕИК 827182866 със седалище и адрес 

на управление: гр. София, ул. „Оборище“ №43 за изграждане на обект: „Директен 

разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се производствена 

мощност на „Каолин“ ЕАД, за производство на продукти от индустриални минерали в гр. 

Дулово, Промишлена зона Юг“, през публична  общинска собственост съгласно 

приложение №1 – „Регистър на засегнатите имоти от трасето на разпределителен 

газопровод за сервитутна зона“, Фаза: Право на преминаване Община Исперих неразделна 

част към настоящата докладна записка, в съответствие с одобрен ПУП-ПП със Заповед 

РД-02-15-64/12.07.2021г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

влязла в законова сила, удостоверено с писмо изх.№ АУ14-3/26.08.21г. на МРРБ.  

 

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

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

управление: гр. София, ул. „Оборище“ №43 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. 
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ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

Относно: Промяна предназначението на 7 броя поземлени имоти в с.Свещари от 

земеделски  в горски територии 

 

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 7 броя поземлени имоти на основание чл.19 от 

ЗСПЗЗ и Протоколно решение № 23/29.07.2008год. на комисия, определена със Заповед № 

17/16.06.2008г. на Областна Дирекция „Земеделие“ – Разград. Начинът на трайно ползване 

на поземлените имоти е друг вид дървопроизводителна гора, а предназначението на 

територията е земеделска. От становището на инж.Никола Николов – лесовъд към община 

Исперих е видно, че и седемте имота притежават характеристика на гора и са включени в 

Горскостопанския план на с.Свещари.  

 Инвестиционното намерение на Община Исперих е на основание чл. 81 от Закона 

за горите, на поземлени имоти №65650.17.18, №65650.5.37, №65650.20.59, № 65650.16.6, 

№65650.7.50, №65650.7.43 и №65650.17.28 с обща площ 270 072 кв.м с местонахождение 

с.Свещари, община Исперих да се промени предназначението им от земеделски в горски 

територии безвъзмездно със заповед на Министъра на земеделието, храните и горите, по 

предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Един от 

изискуемите документи, който трябва да се приложи към преписката е Решение на 

Общински съвет Исперих за изразяване на съгласие за промяна на предназначението. 

  Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да обсъди и 

приеме следните: 

 

        РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.75, ал.1 и ал.2, чл.81, ал.1 от 

Закона за горите 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 

I.Дава съгласие да се промени начина на предназначение на следните имоти по 

кадастралната карта  на с.Свещари, община Исперих от земеделски в горски територии, 

както следва: 

1.Поземлен имот № 65650.5.37 с начин на трайно ползване друг вид 

дървопроизводителна гора с площ 18 223 кв.м, категория шеста, с местонахождение 

с.Свещари, местност „Бююккору“ при граници на имота: имоти с № 65650.5.7; 65650.5.32; 

65650.5.31; 65650.5.30; 65650.5.29; 65650.5.28; 65650.5.5; 65650.5.4; 65650.5.3; 65650.6.39; 

65650.5.2; 65650.5.1 и 65650.27.1 с Акт за публична общинска собственост № 4451 от 

23.01.2012год. 

2.Поземлен имот № 65650.7.43 с начин на трайно ползване друг вид 

дървопроизводителна гора с площ 13 391 кв.м, категория пета, с местонахождение 

с.Свещари, местност „Читлика“ при граници на имота: имоти с № 65650.7.45; 65650.7.48 и 

65650.7.41 с Акт за публична общинска собственост № 4452 от 23.01.2012год.  

3.Поземлен имот № 65650.7.50 с начин на трайно ползване друг вид 
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дървопроизводителна гора с площ 36 532 кв.м, категория пета, с местонахождение 

с.Свещари, местност „Читлика“ при граници на имота: имоти с № 65650.23.33; 65650.7.51; 

65650.7.49; 65650.7.45 и 65650.9.67 с Акт за публична общинска собственост № 4453 от 

23.01.2012год.  

4.Поземлен имот № 65650.16.6 с начин на трайно ползване друг вид 

дървопроизводителна гора с площ 12 133 кв.м, категория шеста, с местонахождение 

с.Свещари, местност „Сърта“ при граници на имота: имоти с № 65650.16.7; 65650.20.58 и 

65650.17.27 с Акт за публична общинска собственост № 4454 от 23.01.2012год. 

5.Поземлен имот № 65650.20.59 с начин на трайно ползване друг вид 

дървопроизводителна гора с площ 5 119 кв.м, категория шеста, с местонахождение 

с.Свещари, местност „Сърта“ при граници на имота: имоти с № 65650.20.57; 65650.20.58 и 

65650.20.60 с Акт за публична общинска собственост № 4455 от 23.01.2012год. 

6.Поземлен имот № 65650.17.28 с начин на трайно ползване друг вид 

дървопроизводителна гора с площ 77 982 кв.м, категория шеста, с местонахождение 

с.Свещари, местност „Сърта“ при граници на имота: имоти с № 65650.17.27; 65650.17.18; 

65650.20.61; 65650.20.62; 65650.20.63; 65650.17.17; 65650.20.69; 65650.17.15; 65650.5.35; 

65650.17.29 и 65650.17.30 с Акт за публична общинска собственост № 4456 от 

23.01.2012год. 

 7.Поземлен имот № 65650.17.18 с начин на трайно ползване друг вид 

дървопроизводителна гора с площ 106 692 кв.м, категория шеста, с местонахождение 

с.Свещари, местност „Сърта“ при граници на имота: имоти с № 65650.17.24; 65650.17.23; 

65650.17.25; 65650.17.27; 65650.17.28; 65650.17.30 и 65650.17.22 с Акт за публична 

общинска собственост № 5072 от 23.01.2012год. 

  

Обща площ на имотите: 270 072 кв.м 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

    III.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

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

Административен съд 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 Мелив 

 

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. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. Преминаваме към гласуване 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.10.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

Относно: Промяна предназначението на 7 броя поземлени имоти в с.Свещари от 

земеделски  в горски територии 

 
№          

              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 МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ за   П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  
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17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

      

      

 

 

 

 

Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 284 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.75, ал.1 и ал.2, чл.81, ал.1 от 

Закона за горите 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 

I.Дава съгласие да се промени начина на предназначение на следните имоти по 

кадастралната карта  на с.Свещари, община Исперих от земеделски в горски територии, 

както следва: 

1.Поземлен имот № 65650.5.37 с начин на трайно ползване друг вид 

дървопроизводителна гора с площ 18 223 кв.м, категория шеста, с местонахождение 

с.Свещари, местност „Бююккору“ при граници на имота: имоти с № 65650.5.7; 65650.5.32; 

65650.5.31; 65650.5.30; 65650.5.29; 65650.5.28; 65650.5.5; 65650.5.4; 65650.5.3; 65650.6.39; 

65650.5.2; 65650.5.1 и 65650.27.1 с Акт за публична общинска собственост № 4451 от 

23.01.2012год. 

2.Поземлен имот № 65650.7.43 с начин на трайно ползване друг вид 

дървопроизводителна гора с площ 13 391 кв.м, категория пета, с местонахождение 

с.Свещари, местност „Читлика“ при граници на имота: имоти с № 65650.7.45; 65650.7.48 и 

65650.7.41 с Акт за публична общинска собственост № 4452 от 23.01.2012год.  

3.Поземлен имот № 65650.7.50 с начин на трайно ползване друг вид 

дървопроизводителна гора с площ 36 532 кв.м, категория пета, с местонахождение 

с.Свещари, местност „Читлика“ при граници на имота: имоти с № 65650.23.33; 65650.7.51; 

65650.7.49; 65650.7.45 и 65650.9.67 с Акт за публична общинска собственост № 4453 от 
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23.01.2012год.  

4.Поземлен имот № 65650.16.6 с начин на трайно ползване друг вид 

дървопроизводителна гора с площ 12 133 кв.м, категория шеста, с местонахождение 

с.Свещари, местност „Сърта“ при граници на имота: имоти с № 65650.16.7; 65650.20.58 и 

65650.17.27 с Акт за публична общинска собственост № 4454 от 23.01.2012год. 

5.Поземлен имот № 65650.20.59 с начин на трайно ползване друг вид 

дървопроизводителна гора с площ 5 119 кв.м, категория шеста, с местонахождение 

с.Свещари, местност „Сърта“ при граници на имота: имоти с № 65650.20.57; 65650.20.58 и 

65650.20.60 с Акт за публична общинска собственост № 4455 от 23.01.2012год. 

6.Поземлен имот № 65650.17.28 с начин на трайно ползване друг вид 

дървопроизводителна гора с площ 77 982 кв.м, категория шеста, с местонахождение 

с.Свещари, местност „Сърта“ при граници на имота: имоти с № 65650.17.27; 65650.17.18; 

65650.20.61; 65650.20.62; 65650.20.63; 65650.17.17; 65650.20.69; 65650.17.15; 65650.5.35; 

65650.17.29 и 65650.17.30 с Акт за публична общинска собственост № 4456 от 

23.01.2012год. 

 7.Поземлен имот № 65650.17.18 с начин на трайно ползване друг вид 

дървопроизводителна гора с площ 106 692 кв.м, категория шеста, с местонахождение 

с.Свещари, местност „Сърта“ при граници на имота: имоти с № 65650.17.24; 65650.17.23; 

65650.17.25; 65650.17.27; 65650.17.28; 65650.17.30 и 65650.17.22 с Акт за публична 

общинска собственост № 5072 от 23.01.2012год. 

  

Обща площ на имотите: 270 072 кв.м 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

    III.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

Относно: Промяна  предназначението на застроен поземлен имот II-109 в квартал 6 

по регулационния план на  с.Къпиновци, община Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Поземлен имот II-109 в квартал 6, отреден за обществено застрояване, ведно с 

построените в имота два броя масивни едноетажни сгради с начин на трайно ползване 

детска градина и допълваща постройка към детската градина по регулационния план на 

с.Къпиновци е публична общинска собственост съгласно АОС № 5995/29.01.2016г. С 

Решение № 335 по Протокол № 31 от 26.05.2017год. на Общински съвет Исперих, детска 
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градина „Детелина“ с.Къпиновци е закрита, след което сградата се ползва като кметство. 

 Предложението на общинската администрация е да се промени предназначението 

на имота от детска градина на кметство. 

 Съгласно становища от главния архитект на община Исперих   изменението на 

ПУП-ПРЗ на гореописаният поземлен  имот  е  законосъобразно съгласно чл.134, ал.1, т.2 

от ЗУТ, при спазване на условията на чл.134, ал.9 от ЗУТ (9) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г., 

доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 101 от 2015 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 1 от 
2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) Изменение на подробните 
устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти - 
собственост на държавата или общините, отредени за обекти на образованието, науката, 
здравеопазването или културата, както и за спортни обекти и съоръжения, може да се 
извърши при условията и по реда на този закон само след писмено съгласие на съответния 
министър. Съгласието се предоставя служебно на кмета на общината или на компетентния 
орган по чл. 124а, ал. 3 и 4. В 7-дневен срок от постъпването на заявлението по чл. 135, ал. 1 
кметът на общината или компетентният орган по чл. 124а, ал. 3 и 4 го изпраща служебно на 
съответния министър, който е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или да 
постанови отказ. Отказът се мотивира.   
  

  Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следното: 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6  от 

Закона за устройство на територията    

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

  I.1.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлен имот II-109 

(римско две тире сто и девет) в квартал 6 (шест) в с.Къпиновци, ул. „Лудогорие“ № 52 от „ 

детска градина“ в „за обществено застрояване“ . 

    2.Дава съгласие да се промени  начина на трайно ползване на масивна едноетажна 

сграда със застроена площ 180 кв.м, построена в поземлен имот II-109 (римско две тире 

сто и девет) в квартал 6 (шест) по регулационния план на с.Къпиновци от „ за детска 

градина Детелина“ в „ кметство“. 

     3. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на масивна едноетажна 

сграда със застроена площ 12 кв.м, построена в поземлен имот  II-109(римско две тире сто 

и девет) в квартал 6(шест) по регулационния план на с.Къпиновци  от „допълваща 

постройка към Детска градина“ в „допълваща постройка към кметство“. 

   

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

     III.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

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

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

Заповядайте г-н Мелив 

 

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. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 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 28 28 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 285 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6  от 

Закона за устройство на територията    

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

  I.1.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлен имот II-109 

(римско две тире сто и девет) в квартал 6 (шест) в с.Къпиновци, ул. „Лудогорие“ № 52 от „ 

детска градина“ в „за обществено застрояване“ . 

    2.Дава съгласие да се промени  начина на трайно ползване на масивна едноетажна 

сграда със застроена площ 180 кв.м, построена в поземлен имот II-109 (римско две тире 

сто и девет) в квартал 6 (шест) по регулационния план на с.Къпиновци от „ за детска 

градина Детелина“ в „ кметство“. 

     3. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на масивна едноетажна 

сграда със застроена площ 12 кв.м, построена в поземлен имот  II-109(римско две тире сто 

и девет) в квартал 6(шест) по регулационния план на с.Къпиновци  от „допълваща 

постройка към Детска градина“ в „допълваща постройка към кметство“. 

   

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

     III.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ Павилион № 13 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр. 

Исперих, ул. „Хан Аспарух“, община Исперих.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветгници, 

С АОС №6655 от 10.04.2018год. е актуван общински имот – частна общинска 

собственост, представляващ Общински пазар – гр.Исперих, състоящ се от 17 броя 

масивни павилиони и навес. 

Едно от помещенията на Общинския пазар -Павилион № 13 с площ 20 кв.м се 

ползва като търговски обект-магазин за продажба на промишлени стоки. С договор № 323 

от 05.11.2013г. наемател на обекта е Миглена Василева. 

Със заявление с вх. № ОС-645/28.09.2021год. наемателката желае договорът и  за 

наем да бъде прекратен от 01.11.2021г. 
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В изпълнение на Закона за общинската собственост и Наредба № 27 на Общински 

съвет – Исперих е необходимо да се проведе нова процедура за отдаване под наем на 

Павилион № 13 на Общински пазар – Исперих. 

  Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет  - Исперих да обсъди и 

приеме следното 

                                                   РЕШЕНИЕ: 

 

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

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

публичен търг с явно наддаване Павилион № 13 на Общински пазар –  Исперих с площ 

20,00 кв.м.  за срок от 5 (пет) години.   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

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

на Павилион № 13 от Общински пазар – гр. Исперих, представляващ павилион от 

недвижим имот - частна общинска собственост, актуван  с АОС №6655 от 10.04.2018год  

при следните условия: 

 

1. Площ на Павилион № 13 – 20,00 (двадесет )  кв.м. 

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

3.Предназначение на обекта – магазин за промишлени стоки.  

 

 

 

 

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 200,00 (двеста ) 

лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване 

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

Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 20,00 (двадесет) лева.  

 

ІІ. Да се определи  цена на тръжни документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

 

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

публичния търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

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

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

           

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

пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Мелив 

 

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 22.10.2021г. 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. 

 Няма. Преминаваме към гласуване 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.10.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ Павилион № 13 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр. 

Исперих, ул. „Хан Аспарух“, 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 МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  
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 8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ за   П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

      

      

 

 

 

Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

            № 286 

 

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

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

публичен търг с явно наддаване Павилион № 13 на Общински пазар –  Исперих с площ 

20,00 кв.м.  за срок от 5 (пет) години.   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

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

на Павилион № 13 от Общински пазар – гр. Исперих, представляващ павилион от 

недвижим имот - частна общинска собственост, актуван  с АОС №6655 от 10.04.2018год  

при следните условия: 

 

1. Площ на Павилион № 13 – 20,00 (двадесет )  кв.м. 

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

3.Предназначение на обекта – магазин за промишлени стоки.  
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4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 200,00 (двеста ) 

лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване 

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

Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 20,00 (двадесет) лева.  

 

ІІ. Да се определи  цена на тръжни документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

 

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

публичния търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

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

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

           

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

пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

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

Кмета на община Исперих в периода от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г. 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри –Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за 

одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени 

средства от Кмета на община Исперих за периода от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г. 

 
 

№      

по ред 

 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната 

и получени средства от 

кмета на Община 

Исперих 

1. м. 04.2021 0.00 лв. 

2. м. 05.2021 282.67 лв. 

3. м. 06.2021 130.00 лв. 

4. м. 07.2021 0.00 лв. 
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5. м. 08.2021 140.00 лв. 

6. м. 09.2021 152.00 лв. 

Общо :                                                                                                                        704.67 лв. 

 

 

 

 

 

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2  от Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на 

кметовете на общини се издават от председателя на общинския съвет. 
 

 

№      

по ред 

Отчетен месец Извършени разходи за 

командировки в чужбина 

и получени средства от 

кмета на Община 

Исперих  

1. м. 04.2021 0.00 лв. 

2. м. 05.2021 0.00 лв. 

3. м. 06.2021 0.00 лв. 

4. м. 07.2021 0.00 лв. 

5. м. 08.2021                                0.00 лв. 

6. м. 09.2021 0.00 лв. 

Общо:                                                                                                                         0.00 лв. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
 

1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г. в размер на  –  704.67 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

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

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 
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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 22.10.2021г. 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. 

 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 28 28 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

            № 287 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
 

1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г. в размер на  –  704.67 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

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

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 
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ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

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

Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.04.2021 г. до  30.09.2021 г. 

 

Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за 

одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени 

средства от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.04.2021 г. до 

30.09.2021 г. 

 

 

 

 

№      

по ред 

 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната 

и получени средства от 

Председателя на 

Общински съвет -  

Исперих 

1. м. 04.2021 0.00 лв. 

2. м. 05.2021 0.00 лв. 

3. м. 06.2021 40.00 лв. 

4. м. 07.2021 0.00 лв. 

5. м. 08.2021 0.00 лв. 

6. м. 09.2021 0.00 лв. 

Общо :                                                                                                                        40.00 лв. 

 

 

 

 

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на 

Председателя на общинските съвети се издават от кмета на общината. 

 

№      

по ред 

Отчетен месец Извършени разходи за 

командировки в чужбина 

и получени средства от 

Председателя на 

Общински съвет -  

Исперих  

1. м. 04.2021 0.00 лв. 

2. м. 05.2021 0.00 лв. 

3. м. 06.2021 0.00 лв. 

4. м. 07.2021 0.00 лв. 

5. м. 08.2021 0.00 лв. 

6. м. 09.2021 0.00 лв. 

Общо:                                                                                                                         0.00 лв. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 
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РЕШЕНИЕ : 

 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г. в 

размер на  –   40.00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г. в 

размер на  –   0.00 лв. 

 

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

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

Бейти 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 22.10.2021г. 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. 

 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 28 28 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

            № 288 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г. в 

размер на  –   40.00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г. в 

размер на  –   0.00 лв. 

 

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

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

Бейти Бекир- Председател на Общински съвет Исперих 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на 

общински съвет Исперих. 

 

Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за 

Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за 

архива на Общински съвет Исперих 

 

 

 

Бейти Бекир 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 

 

Сейде Султанова 

Протоколист 

 

  

 

 


