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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 43 

 
от проведеното  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

12.05.2022 година 
 

Днес 12.05.2022 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 2019-2023г. 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 24 общински 

съветници от общо 29 общински съветника. Отсъстват общинските съветници – Юнуз 

Хаккъ и Илмаз Хюсмен в болничен, Нехрин Яшар, Даниел Димитров и Танер Закир с 

подадени уведомления. 

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

Общински съвет Исперих. 

 

Уважаеми общински съветници, 

 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” 

28 24 24 0 0 
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Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

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

Относно: Определяне основните месечни заплати  на кметовете на кметства, 

считано от 01.04.2022 г.  

 

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

Относно: Актуализиране на месечните наемни цени на общинските жилища, 

собственост на Община Исперих през 2022год. 

 

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

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

задължително застраховане през  2022 год 

 

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

Относно: Продажба на поземлен имот № 272 с площ 5 595 кв.м., за който е отреден 

парцел XV-272, кв. 32, ведно с построената в имота сграда в с. Благоево, община Разград, 

област Разград 

 

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

Относно: Отдаване под наем  на поземлен имот № 07452.7.118 по кадастралната 

карта на с.Бърдоква, община Исперих, област Разград 

 

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

Относно: Продажба на поземлен имот № 24150.501.132 с площ 909 кв.м, ведно с 

построената в имота сграда в с. Духовец, община Исперих, област Разград 

 

 

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

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

гори – собственост на община Исперих през 2022 год.  

 

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

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

по кадастралните карти на населените места на община Исперих, област Разград 

 

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

Относно: Продажба на застроен поземлен имот № 72578.501.3 по кадастралната 

карта на с.Тодорово на собственика на законно построената сграда в имота. 

 

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

Относно: Продажба на застроен поземлен имот №24150.501.328 по кадастралната 

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

 

11. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 
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Относно: Определяне на представител на Община Исперих в областната комисия 

за изработване на областна здравна карта 

 

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

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 32874.501.698 и 

предназначението на сградите в имота по кадастралната карта на гр.Исперих   

 

 

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

Относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и 

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

читалищната дейност в община Исперих за 2021 г. 

 

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

Относно: Приемане на Годишен план за изпълнение на Общинска стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Исперих за 2022 г. 

 

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

 

16. Разни 

 

 

  

 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне основните месечни заплати  на кметовете на кметства, 

считано от 01.04.2022 г.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 

г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, като kонкретните размери на 

индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и  кметовете 

на  кметства се определят от съответния общински съвет при условията на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, като размерът на определените 

заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър.  „Заплатите на 

кметските наместници са в размер до 80 на сто от средната основна месечна заплата за 

кмет на кметство в общината”, като разпоредбата на чл.8, ал.3 от ПМС 67 казва, че 

„индивидуалните основни месечни заплати на лицата, заемащи длъжности по чл. 5, ал. 10 

и 12 - 20 се определят в рамките на разходите за персонал, определени по бюджета на 

съответната административна структура”. 
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С чл.52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ) са 

определени средствата за общи държавни служби, в т.ч. средства за кметове и кметски 

наместници. 

 

В указания на Министерство на финансите ФО-3 от 25.03.2022 г. изрично е 

изписано, че средствата за заплати, определени със ЗДБРБ както и реализираните 

икономии от разходите за персонал , може да се използват текущо или с натрупване само 

за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигуровки. са с 

предвидено увеличение на заплатите, като увеличението на основните месечни заплати се 

извършва по реда на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.   

 

 

Във връзка с това  предлагам Общинския съвет да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 8, ал.3 от Постановление № 67 на Министерски съвет, и във връзка с 

чл. 9, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

 

 

1. Определя основните месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 

01.04.2022 г., както следва: 

 

№ по ред Длъжност 
Основна месечна 

заплата 

1 Кмет на кметство Подайва 1420.00 

2 Кмет на кметство Китанчево 1420.00 

3 Кмет на кметство Лъвино 1255.00 

4 Кмет на кметство Вазово 1190.00 

5 Кмет на кметство Тодорово 1190.00 

6 Кмет на кметство Лудогорци 1190.00 

7 Кмет на кметство Йонково 1190.00 

8 Кмет на кметство Духовец 1190.00 

9 Кмет на кметство Свещари 1190.00 

10 Кмет на кметство Белинци 1110.00 

11 Кмет на кметство Голям Поровец 1110.00 

12 Кмет на кметство Малко Йонково                                                             1110.00 

13 Кмет на кметство Делчево 1110.00 

14 Кмет на кметство Старо Селище 1110.00 

15 Кмет на кметство Средоселци 1110.00 

16 Кмет на кметство Печеница 1060.00 

17 Кмет на кметство Райнино 1060.00 

18 Кмет на кметство Драгомъж 1060.00 

19 Кмет на кметство Бърдоква 1060.00 
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20 Кмет на кметство Къпиновци 1060.00 

21 Кмет на кметство Яким Груево 1060.00 

 

2. Определя средната основна месечна заплата на кметовете на кметства в 

размер на 1155.00 лв. 

 

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

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

седемдневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля,председателя на водещата кмисия 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 09.05.2022г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Милев  

 

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

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 09.05.2022г. от 

14.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 

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

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Въпроси, мнения, предложения към вносителя. 

Няма. 
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Преминаваме към гласуване 

 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 343 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 8, ал.3 от Постановление № 67 на Министерски съвет, и във връзка с 

чл. 9, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя основните месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 

01.04.2022 г., както следва: 

 

№ по ред Длъжност 
Основна месечна 

заплата 

1 Кмет на кметство Подайва 1420.00 

2 Кмет на кметство Китанчево 1420.00 

3 Кмет на кметство Лъвино 1255.00 

4 Кмет на кметство Вазово 1190.00 

5 Кмет на кметство Тодорово 1190.00 

6 Кмет на кметство Лудогорци 1190.00 

7 Кмет на кметство Йонково 1190.00 

8 Кмет на кметство Духовец 1190.00 

9 Кмет на кметство Свещари 1190.00 

10 Кмет на кметство Белинци 1110.00 

11 Кмет на кметство Голям Поровец 1110.00 

12 Кмет на кметство Малко Йонково                                                             1110.00 

13 Кмет на кметство Делчево 1110.00 

14 Кмет на кметство Старо Селище 1110.00 

15 Кмет на кметство Средоселци 1110.00 

16 Кмет на кметство Печеница 1060.00 

17 Кмет на кметство Райнино 1060.00 

18 Кмет на кметство Драгомъж 1060.00 

19 Кмет на кметство Бърдоква 1060.00 

20 Кмет на кметство Къпиновци 1060.00 

21 Кмет на кметство Яким Груево 1060.00 
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2. Определя средната основна месечна заплата на кметовете на кметства в 

размер на 1155.00 лв. 

 

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

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

седемдневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализиране на месечните наемни цени на общинските жилища, 

собственост на Община Исперих през 2022год. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно чл.22 и чл.26 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване жилищните 

нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища при Община 

Исперих наемните цени на общинските жилища се определят по цени, приети от 

Общинския съвет и се актуализират при промяна размера на минималната работна 

заплата. 

 През 2021г. с Решение №177 по Протокол №21 от 28.01.2021г. Общински съвет 

Исперих определи месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна жилищна площ за общинските 

жилища в размер на 1,58 лв./кв.м.   

 С постановление № 37 от 24 март 2022г. за определяне на нов размер на 

минималната работна заплата за страната Министерският съвет определя от 1 април 

2022г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 710 лева за 

пълен работен месец. 

 При евентуално увеличаване на месечните наемни цени с 1,092 (коефициентът с 

който е увеличен размера на минималната работна заплата) приходите от общинските 

жилища ще се увеличат с 185 лева на месечна база, която сума няма да доведе до 

драстично увеличение на общите приходи от наем на общинските жилища. 

Предложението ми е и тази година наемите да не се актуализират. 

    

  Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме следните 

     Р Е Ш Е Н И Я :   

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, чл.45а от  Закона за общинската 

собственост и чл.22 и чл.26 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища 
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при Община Исперих  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

   

І. Оставя без промяна от 1 април 2022г. на месечната наемна цена за 1 кв.м. полезна 

жилищна площ за общинските жилища, определена с Решение №177 по Протокол № 21 от 

28.01.2021г.  на Общински съвет Исперих - в размер на 1,58 лв./кв.м. 

 

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

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

 

ІІІ. 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. 

Моля,председателя на водещата кмисия 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 09.05.2022г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Милев  

 

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

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 09.05.2022г. от 

14.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 

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

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

Въпроси, мнения, предложения към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 12.05.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализиране на месечните наемни цени на общинските жилища, 

собственост на Община Исперих през 2022год. 

 
№          

              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     

  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. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН     

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П 

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ     
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Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №344 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, чл.45а от  Закона за общинската 

собственост и чл.22 и чл.26 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища 

при Община Исперих  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

   

І. Оставя без промяна от 1 април 2022г. на месечната наемна цена за 1 кв.м. полезна 

жилищна площ за общинските жилища, определена с Решение №177 по Протокол № 21 от 

28.01.2021г.  на Общински съвет Исперих - в размер на 1,58 лв./кв.м. 

 

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

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

 

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

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 
 

 

 

 

 

 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

задължително застраховане през  2022 год 

 Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост застроените имоти - 
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публична общинска собственост задължително се застраховат, а съгласно ал. 2 от същия 

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

които също могат да бъдат застраховани. 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следните 

     Р Е Ш Е Н И Я :   
 

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

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

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

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

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

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

лица и други природни бедствия.   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

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

приложения  1 и 2. 

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

настоящото решение.         

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

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

 

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

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

Застроени имоти - публична общинска собственост 

 

№    АПОС Описание на имота Населено място Адрес 

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

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

построената едноетажна сграда с площ 492 

кв.м.    

с. Белинци ул.”Ропотамо” №2 

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

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО  ведно с 

построените в него 4 броя едноетажни  сгради 

с обща площ 148 кв.м.    

с. Белинци ул.”Васил Левски” № 8 

3. 5712/14.03.2014г. Поземлен имот № 07452.501.200  с площ 1 959 

кв.м., отреден за  Административна сграда, 

комплекс , ведно с построените в имота 

двуетажни 3 сгради с обща застроена площ 

205 кв.м. 

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 14 

4. 5330/27.02.2013г. Поземлен имот № 10015.111.321 с площ 5 544 

кв.м., отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построената в имота двуетажна сграда 

с площ 400 кв.м.  

с. Вазово ул.”Лом” № 3 

5. 4673/16.08.2010г. Поземлен имот № 10015.111.134  с площ 1 250 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно  с 

построената в имота едноетажна  сграда с 

площ 134 кв.м.    

с. Вазово ул. ,,Здравец’’ №4 

6. 5961/08.12.2015г. Поземлен имот №15953.65.724 с площ 3 677 

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

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 294 кв.м.    

с. Голям Поровец ул. ”Петър Берон” 

7. 4685/07.09.2010г. Поземлен имот №15953.65.275 с площ 1 029 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 186 кв.м.  

с. Голям Поровец ул. ,,Панайот Банков’’ 
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8. 5624/20.11.2013г. Застроен имот № 24150.501.31 с площ 3 945 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ 

ведно с построената в него  двуетажна сграда 

01 със застроена площ 214 кв.м.    

с. Духовец ул.”Н.Й. Вапцаров”  № 44 

9. 6360/06.03.2017г. Поземлен имот № 20609.501.202 отреден  за 

детско заведение с площ 1255 кв.м, ведно с 

построената в имота едноетажна сграда с 

начин на трайно ползване за ДЕТСКА 

ГРАДИНА с площ 376 кв.м.  

с. Делчево ул.”Вихрен”№1 

10. 6250/27.07.2016г. Поземлен имот № 20609.501. 266  с площ 

 1 018 кв.м., отреден за Административна 

сграда,комплекс, ведно с построената 

двуетажна комбинирана сграда   със застроена 

площ 428 кв.м. 

с. Делчево ул.”Лудогорие”№7 

11. 1107/01.04.2003г. Поземлен имот № 34103.501.351  с площ 3310 

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

построените в него 2 едноетажни сгради  с 

обща площ 316 кв.м . 

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 53 

12. 1105/01.04.2003г. Поземлен имот № 50512.502.846  с площ 2511 

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

построената в него едноетажна сграда с площ 

351 кв.м. 

с. Малко Йонково ул.”Мусала’’ № 36 

13. 1937/25.03.2008г. Поземлен имот № 34103.501.134  с площ 418 

кв.м. отреден за Друг обществен обект 

комплекс, ведно с построената в него 2 

едноетажни сгради  с  площ  272 кв.м. 

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 59 

14. 5589/03.10.2013г. Поземлен имот № 50512.501.765  с площ 2 899 

кв.м., отреден за Административна 

сграда,комплекс , ведно с построената в имота 

едноетажна  сграда кметство и читалище  с 

площ 297 кв.м.   

с. Малко Йонково  ул. „Мусала” 25 

15. 5995/29.01.2016г. Поземлен имот № 40899.501.109  с площ 2 338 

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

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

192 кв.м.   

16. 6252/15.08.2016г. Поземлен имот № 40899.501.75 с площ 509 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО,ЗДРАВЕН 

ДОМ И ЧИТАЛИЩЕ,  ведно с построените в 

него 2 едноетажни сгради с обща площ 261 

кв.м. 

с. Къпиновци ул. ”Лудогорие” № 25 

17. 5187/12.11.2012г. Втори етаж от сграда – КМЕТСТВО със 

застроена площ 309,01 кв.м. сутерен със 

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

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

имот № 37010.90.360 

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

18.  4725/17.03.2016г. Поземлен имот  № 37010.90.90 с площ 4 033 

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

построените в него 4 едноетажни сгради с 

обща площ 460 кв.м. 

с. Китанчево ул. ”Хан Аспарух” 25 

19. 421/24.06.2002г. Поземлен  имот № 38296 .501.133  с площ 

5 305кв.м., отреден за КМЕТСТВО И 

ЗДРАВЕН ДОМ, ведно с построената в него 

едноетажна сграда с площ 160 кв.м. 

с. Конево ул. ,, 6-ти септември ‘’№3 

 20. 5264/18.02.2013г. Поземлен имот №44358.502.267 с площ 1 470 

кв.м., отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно 

с построената в него едноетажни сгради  с 

площ 300 кв.м.  

с. Лъвино ул. ”Освобождение” № 1 

21. 6767/30.10.2018г. Поземлен имот № 44358.502.312  с площ 2256 

кв.м отреден за  КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построената в него двуетажна 

сграда с  площ 160 кв.м.   

с. Лъвино ул. ,, 6-ти септември ‘’№6 

22. 6766/30.10.2018г. Поземлен имот №24116.501.321  с площ 1127 

кв.м, отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построената в него двуетажна сграда с площ 

308 кв.м. 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен   ” №3 

 23. 5281/18.02.2013г. Поземлен имот № 24116.501.320 ведно с с. Лудогорци ул. ”Вихрен” №43А 
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построената в имота полумасивна едноетажна 

сграда  с начин на трайно ползване ДЕТСКА 

ГРАДИНА със застроена площ 263 кв.м. 

 24. 4600/06.08.2010г. Поземлен имот № 46913.120.333 с площ 813 

кв.м., ведно с двуетажна сграда с № 

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

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

трайно ползване КМЕТСТВО  

с. Малък Поровец ул. ,,Шипка’’№1 

25. 6310/21.11.2016г. Масивна едноетажна сграда № 56945.502.4.1 с 

площ 632 кв.м. отредена за ДЕТСКА 

ГРАДИНА 

с. Подайва ул. ,,Дунав  ‘’ №5 

26. 5238/08.02.2013г. Поземлен имот № 56945.502.370 с площ 6 081 

кв.м, отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построените в него 5 едноетажни сгради с 

обща площ 1107,94 кв.м 

с. Подайва ул. „9-ти септември“  

№ 42 

 27. 5434/24.04.2013г. Поземлен имот № 56232.501.32  с площ 1 911 

кв.м., отреден за Обществен обект 

КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН ДОМ 

ведно с построената в него сграда с  площ 378 

кв.м. 

с. Печеница ул. ”Добруджа” № 3 

 28. 5284/18.02.2013г. Поземлен имот № 56232.501.22  с площ 1387 

кв.м., отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно 

с построените в имота 2 едноетажни сгради с 

обща площ 245 кв.м. 

с. Печеница  ул. ”Добруджа”№9 

 29. 5334/27.02.2013г. Поземлен имот № 61875.33.329 с площ 8 483 

кв.м, отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построените в него 2 едноетажни 

сгради с обща площ 589 кв.м    

с. Райнино ул. ”Александър 

Стамболийски”№17 

 30. 778/18.10.2002г. Поземлен имот № 61875.33.144 с площ 3 865 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ,ведно с построената в него едноетажна 

сграда с площ 140 кв.м.  

с. Райнино ул. ,,Марица“ № 2 

31. 5629/22.11.2013г. Поземлен имот № 69047.501.93 с площ 1 593 с. Старо селище ул. ,,Никола Й. Вапцаров’’ 
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кв.м., отреден за КМЕТСТВО , ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

125 кв.м. 

32. 5688/06.02.2014г. Поземлен имот № 69047.501.159  с площ 5 026 

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

построената в него едноетажна сграда с площ 

601 кв.м. 

с. Старо селище ул. ,.Захари Стоянов’’ № 8 

 33. 5169/25.07.2012г. Поземлен имот № 65650.35.163, с площ 2 210 

кв.м., отреден ЗА АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА , ведно с построените в него 5 

едноетажни сгради с обща площ 557 кв.м.   

с. Свещари ул. ”Демокрация”№37 

 34. 2113/09.02.2009г. Поземлен имот № 65650.35.485 с площ 12 932 

кв.м., отреден за ОБРАЗОВАНИЕ, ведно с 

построените в него 2 сгради с обща площ 

1 295 кв.м. 

с. Свещари ул. ”Демокрация” 20а 

35. 5683/03.01.2014г. 78,38 ℅ идеални части от комбинирана 

обществена сграда с начин на трайно 

предназначение  Културен център, поща и 

магазин с поземлен имот № 68552.501.11.1 с 

обща застроена площ  360 кв.м.  

с. Средоселци ул. ”Светлина” 15 

36. 6525/31.10.2017г. Поземлен имот № 72578.502.368 с площ 

3 5681кв.м., отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

135 кв.м. 

с. Тодорово ул. ”Васил Левски”№19 

 37. 5259/18.02.2013г. Поземлен имот № 72578.503.335 с площ 3 294 

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

построената в него двуетажна сграда с площ  

239 кв.м.   

с. Тодорово ул. „Васил Левски” №34 

 38. 995/24.02.2003г. Поземлен имот № 87285.501.46  с площ 5 912 

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

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 243 кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Иван Вазов”№33 

39. 5806/09.10.2014г. Поземлен имот № 87285.501.103  с площ 657 с. Яким Груево ул. ”Етър” 2 
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кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ, 

ведно с построената в него едноетажна сграда 

с площ  314 кв.м. 

 40. 6025/18.02.2016г. Ученически лагер състоящ се от :12 броя 

сгради с обща застроена площ 1372 кв.м 

отредени за КУРОРТНА ТУРИСТИЧЕСКА 

БАЗА    

С.Малък Поровец Местност „Параджик” 

41. 5262/18.02.2013г. Поземлен имот № 32874.502.1271  с площ 

32 580 кв.м отреден за СТАДИОН , ведно с 

построените в него  сгради с обща площ 268 

кв.м      

гр. Исперих ул. ”Дочо Михайлов” № 3 

42. 6226/16.06.2017г. Поземлен имот № 32874.501.698 с площ 4684 

кв.м отреден за Дневен център за лица с 

увреждания и техните семейства, ведно с 

построената  двуетажна сграда с  площ 

136кв.м, едноетажна сграда с площ 296 кв.м , 

мазе с площ 330 кв.м  и едноетажна сграда с 

площ 33 кв.м. 

Гр.Исперих ул. „Васил Левски” 

43. 6626/2003.2018г. Поземлен имот № 32874.148.101 за 

водостопански съоръжения с площ 0,279дка, 

ведно с построената сграда №01 отреден за 

помпена станция с площ 37 кв.м 

Гр.Исперих Местност „Юсек Юстю“ 

44. 5832/17.02.2015г. Поземлен имот № 68552.501.64 за обществено 

застрояване с площ 1913 кв.м, ведно с 

построената в имота едноетажна сграда за 

КМЕТСТВО с площ 205 кв.м 

С.Средоселци Ул. „Светлина „ №24 

45. 6644/26.03.2018г. Поземлен имот № 32874.13.51 с площ 

23 576кв.м отреден за ПСОВ, ведно с 

построените в него  сгради с обща площ 753 

кв.м  

Гр.Исперих  Местност „Мезар Къшла“ 

46. 7144/21.03.2022г. Поземлен имот № 32874.502.208 с площ 2212 

кв.м отреден за ЦНСТ, ведно с построената  

сграда с  площ 653кв.м. 

Гр. Исперих Ул.“ Ал.Константинов“ 

26А 
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        Приложение 2  

Застроени имоти - частна общинска собственост 

№    АЧОС Описание на имота Населено място Адрес 

1. 92/19.03.2002год. Поземлен имот № 32874.502.330, с площ 1 

004кв.м.,ведно с построената в имота 

двуетажна сграда с  начин на трайно 

предназначение ЗА ОБЩИНА, 

АДМИНИСТРАЦИЯ И МАГАЗИНИ с площ 

551 кв.м     

гр.Исперих ул.”Васил Левски ” №70 

 

2. 6216/26.05.2016г. Поземлен имот № 32874.502.1978 с площ 

1202кв.м.    ведно с построена в него  масивна 

пететажна сграда За социални услуги със 

застроена площ 539 кв.м 

гр.Исперих ул.”Арда” №13 

 

3. 82/19.03.2002г. Поземлен имот № 32874.502.227 с площ 557 

кв.м ,отреден за СТОМАТОЛОГИЧНА 

ПОЛИКЛИНИКА, ведно с построената в него 

триетажна сграда с площ 207 кв.м 

Гр. Исперих Ул. „Вежен” 

4. 1624/24.07.2006г.  Поземлен имот № 32874.501.523 с площ 959 

кв.м отреден за БКС и КОО, ведно с втори и 

трети етаж от сграда с площ 314,82 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Родопи” №1 

5. 5078/14.02.2012г. Поземлен имот № 32874.502.232 с площ 1 246 

кв.м  отреден за СПОРТНА ЗАЛА ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

490 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Оборище“ 

6. АДС № 

9/19.04.1999г. 

Част от недвижим имот –частна държавна 

собственост – административна сграда, с 

поземлен имот № 32874.501.465 

представляващ Първи етаж – стаи 

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

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

целия без помещения №1 и № 2 

Гр.Исперих Ул. „Дунав“ №2 

7. 6242/12.07.2016г. Поземлен имот № 32874.502.294 ведно с Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ № 1 
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построената Двуетажна нежилищна сграда със 

застроена площ 318кв.м с начин на трайно 

ползване „Център за отдих, свободно време и 

социални услуги за възрастни хора и хора с 

увреждания“ 

8. 1698/28.11.2006г. Поземлен имот № 24921.501.457 за 

административна сграда с площ 677кв.м, 

ведно с построената в имота едноетажна 

сграда за КМЕТСТВО с площ 131 кв.м 

С. Драгомъж Ул. „Д. Полянов“  
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля,председателя на водещата кмисия 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 09.05.2022г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайтег-жо Митева . 

 

Росица Митева –  за председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

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

09.05.2022г. от 14.30ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 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 към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 12.05.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

задължително застраховане през  2022 год 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ 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     

  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. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН     

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П 

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ     

      

      

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №345 

 

 

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

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

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

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

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

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

лица и други природни бедствия.   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

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

приложения  1 и 2. 

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

настоящото решение.         

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

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

 

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

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

Застроени имоти - публична общинска собственост 

 

№    АПОС Описание на имота Населено място Адрес 

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

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

построената едноетажна сграда с площ 492 

кв.м.    

с. Белинци ул.”Ропотамо” №2 

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

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО  ведно с 

построените в него 4 броя едноетажни  сгради 

с обща площ 148 кв.м.    

с. Белинци ул.”Васил Левски” № 8 

3. 5712/14.03.2014г. Поземлен имот № 07452.501.200  с площ 1 959 

кв.м., отреден за  Административна сграда, 

комплекс , ведно с построените в имота 

двуетажни 3 сгради с обща застроена площ 

205 кв.м. 

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 14 

4. 5330/27.02.2013г. Поземлен имот № 10015.111.321 с площ 5 544 

кв.м., отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построената в имота двуетажна сграда 

с площ 400 кв.м.  

с. Вазово ул.”Лом” № 3 

5. 4673/16.08.2010г. Поземлен имот № 10015.111.134  с площ 1 250 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно  с 

построената в имота едноетажна  сграда с 

площ 134 кв.м.    

с. Вазово ул. ,,Здравец’’ №4 

6. 5961/08.12.2015г. Поземлен имот №15953.65.724 с площ 3 677 

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

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 294 кв.м.    

с. Голям Поровец ул. ”Петър Берон” 

7. 4685/07.09.2010г. Поземлен имот №15953.65.275 с площ 1 029 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 186 кв.м.  

с. Голям Поровец ул. ,,Панайот Банков’’ 
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8. 5624/20.11.2013г. Застроен имот № 24150.501.31 с площ 3 945 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ 

ведно с построената в него  двуетажна сграда 

01 със застроена площ 214 кв.м.    

с. Духовец ул.”Н.Й. Вапцаров”  № 44 

9. 6360/06.03.2017г. Поземлен имот № 20609.501.202 отреден  за 

детско заведение с площ 1255 кв.м, ведно с 

построената в имота едноетажна сграда с 

начин на трайно ползване за ДЕТСКА 

ГРАДИНА с площ 376 кв.м.  

с. Делчево ул.”Вихрен”№1 

10. 6250/27.07.2016г. Поземлен имот № 20609.501. 266  с площ 

 1 018 кв.м., отреден за Административна 

сграда,комплекс, ведно с построената 

двуетажна комбинирана сграда   със застроена 

площ 428 кв.м. 

с. Делчево ул.”Лудогорие”№7 

11. 1107/01.04.2003г. Поземлен имот № 34103.501.351  с площ 3310 

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

построените в него 2 едноетажни сгради  с 

обща площ 316 кв.м . 

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 53 

12. 1105/01.04.2003г. Поземлен имот № 50512.502.846  с площ 2511 

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

построената в него едноетажна сграда с площ 

351 кв.м. 

с. Малко Йонково ул.”Мусала’’ № 36 

13. 1937/25.03.2008г. Поземлен имот № 34103.501.134  с площ 418 

кв.м. отреден за Друг обществен обект 

комплекс, ведно с построената в него 2 

едноетажни сгради  с  площ  272 кв.м. 

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 59 

14. 5589/03.10.2013г. Поземлен имот № 50512.501.765  с площ 2 899 

кв.м., отреден за Административна 

сграда,комплекс , ведно с построената в имота 

едноетажна  сграда кметство и читалище  с 

площ 297 кв.м.   

с. Малко Йонково  ул. „Мусала” 25 

15. 5995/29.01.2016г. Поземлен имот № 40899.501.109  с площ 2 338 

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

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

192 кв.м.   

16. 6252/15.08.2016г. Поземлен имот № 40899.501.75 с площ 509 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО,ЗДРАВЕН 

ДОМ И ЧИТАЛИЩЕ,  ведно с построените в 

него 2 едноетажни сгради с обща площ 261 

кв.м. 

с. Къпиновци ул. ”Лудогорие” № 25 

17. 5187/12.11.2012г. Втори етаж от сграда – КМЕТСТВО със 

застроена площ 309,01 кв.м. сутерен със 

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

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

имот № 37010.90.360 

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

18.  4725/17.03.2016г. Поземлен имот  № 37010.90.90 с площ 4 033 

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

построените в него 4 едноетажни сгради с 

обща площ 460 кв.м. 

с. Китанчево ул. ”Хан Аспарух” 25 

19. 421/24.06.2002г. Поземлен  имот № 38296 .501.133  с площ 

5 305кв.м., отреден за КМЕТСТВО И 

ЗДРАВЕН ДОМ, ведно с построената в него 

едноетажна сграда с площ 160 кв.м. 

с. Конево ул. ,, 6-ти септември ‘’№3 

 20. 5264/18.02.2013г. Поземлен имот №44358.502.267 с площ 1 470 

кв.м., отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно 

с построената в него едноетажни сгради  с 

площ 300 кв.м.  

с. Лъвино ул. ”Освобождение” № 1 

21. 6767/30.10.2018г. Поземлен имот № 44358.502.312  с площ 2256 

кв.м отреден за  КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построената в него двуетажна 

сграда с  площ 160 кв.м.   

с. Лъвино ул. ,, 6-ти септември ‘’№6 

22. 6766/30.10.2018г. Поземлен имот №24116.501.321  с площ 1127 

кв.м, отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построената в него двуетажна сграда с площ 

308 кв.м. 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен   ” №3 

 23. 5281/18.02.2013г. Поземлен имот № 24116.501.320 ведно с с. Лудогорци ул. ”Вихрен” №43А 
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построената в имота полумасивна едноетажна 

сграда  с начин на трайно ползване ДЕТСКА 

ГРАДИНА със застроена площ 263 кв.м. 

 24. 4600/06.08.2010г. Поземлен имот № 46913.120.333 с площ 813 

кв.м., ведно с двуетажна сграда с № 

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

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

трайно ползване КМЕТСТВО  

с. Малък Поровец ул. ,,Шипка’’№1 

25. 6310/21.11.2016г. Масивна едноетажна сграда № 56945.502.4.1 с 

площ 632 кв.м. отредена за ДЕТСКА 

ГРАДИНА 

с. Подайва ул. ,,Дунав  ‘’ №5 

26. 5238/08.02.2013г. Поземлен имот № 56945.502.370 с площ 6 081 

кв.м, отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построените в него 5 едноетажни сгради с 

обща площ 1107,94 кв.м 

с. Подайва ул. „9-ти септември“  

№ 42 

 27. 5434/24.04.2013г. Поземлен имот № 56232.501.32  с площ 1 911 

кв.м., отреден за Обществен обект 

КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН ДОМ 

ведно с построената в него сграда с  площ 378 

кв.м. 

с. Печеница ул. ”Добруджа” № 3 

 28. 5284/18.02.2013г. Поземлен имот № 56232.501.22  с площ 1387 

кв.м., отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно 

с построените в имота 2 едноетажни сгради с 

обща площ 245 кв.м. 

с. Печеница  ул. ”Добруджа”№9 

 29. 5334/27.02.2013г. Поземлен имот № 61875.33.329 с площ 8 483 

кв.м, отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построените в него 2 едноетажни 

сгради с обща площ 589 кв.м    

с. Райнино ул. ”Александър 

Стамболийски”№17 

 30. 778/18.10.2002г. Поземлен имот № 61875.33.144 с площ 3 865 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ,ведно с построената в него едноетажна 

сграда с площ 140 кв.м.  

с. Райнино ул. ,,Марица“ № 2 

31. 5629/22.11.2013г. Поземлен имот № 69047.501.93 с площ 1 593 с. Старо селище ул. ,,Никола Й. Вапцаров’’ 
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кв.м., отреден за КМЕТСТВО , ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

125 кв.м. 

32. 5688/06.02.2014г. Поземлен имот № 69047.501.159  с площ 5 026 

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

построената в него едноетажна сграда с площ 

601 кв.м. 

с. Старо селище ул. ,.Захари Стоянов’’ № 8 

 33. 5169/25.07.2012г. Поземлен имот № 65650.35.163, с площ 2 210 

кв.м., отреден ЗА АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА , ведно с построените в него 5 

едноетажни сгради с обща площ 557 кв.м.   

с. Свещари ул. ”Демокрация”№37 

 34. 2113/09.02.2009г. Поземлен имот № 65650.35.485 с площ 12 932 

кв.м., отреден за ОБРАЗОВАНИЕ, ведно с 

построените в него 2 сгради с обща площ 

1 295 кв.м. 

с. Свещари ул. ”Демокрация” 20а 

35. 5683/03.01.2014г. 78,38 ℅ идеални части от комбинирана 

обществена сграда с начин на трайно 

предназначение  Културен център, поща и 

магазин с поземлен имот № 68552.501.11.1 с 

обща застроена площ  360 кв.м.  

с. Средоселци ул. ”Светлина” 15 

36. 6525/31.10.2017г. Поземлен имот № 72578.502.368 с площ 

3 5681кв.м., отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

135 кв.м. 

с. Тодорово ул. ”Васил Левски”№19 

 37. 5259/18.02.2013г. Поземлен имот № 72578.503.335 с площ 3 294 

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

построената в него двуетажна сграда с площ  

239 кв.м.   

с. Тодорово ул. „Васил Левски” №34 

 38. 995/24.02.2003г. Поземлен имот № 87285.501.46  с площ 5 912 

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

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 243 кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Иван Вазов”№33 

39. 5806/09.10.2014г. Поземлен имот № 87285.501.103  с площ 657 с. Яким Груево ул. ”Етър” 2 
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кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ, 

ведно с построената в него едноетажна сграда 

с площ  314 кв.м. 

 40. 6025/18.02.2016г. Ученически лагер състоящ се от :12 броя 

сгради с обща застроена площ 1372 кв.м 

отредени за КУРОРТНА ТУРИСТИЧЕСКА 

БАЗА    

С.Малък Поровец Местност „Параджик” 

41. 5262/18.02.2013г. Поземлен имот № 32874.502.1271  с площ 

32 580 кв.м отреден за СТАДИОН , ведно с 

построените в него  сгради с обща площ 268 

кв.м      

гр. Исперих ул. ”Дочо Михайлов” № 3 

42. 6226/16.06.2017г. Поземлен имот № 32874.501.698 с площ 4684 

кв.м отреден за Дневен център за лица с 

увреждания и техните семейства, ведно с 

построената  двуетажна сграда с  площ 

136кв.м, едноетажна сграда с площ 296 кв.м , 

мазе с площ 330 кв.м  и едноетажна сграда с 

площ 33 кв.м. 

Гр.Исперих ул. „Васил Левски” 

43. 6626/2003.2018г. Поземлен имот № 32874.148.101 за 

водостопански съоръжения с площ 0,279дка, 

ведно с построената сграда №01 отреден за 

помпена станция с площ 37 кв.м 

Гр.Исперих Местност „Юсек Юстю“ 

44. 5832/17.02.2015г. Поземлен имот № 68552.501.64 за обществено 

застрояване с площ 1913 кв.м, ведно с 

построената в имота едноетажна сграда за 

КМЕТСТВО с площ 205 кв.м 

С.Средоселци Ул. „Светлина „ №24 

45. 6644/26.03.2018г. Поземлен имот № 32874.13.51 с площ 

23 576кв.м отреден за ПСОВ, ведно с 

построените в него  сгради с обща площ 753 

кв.м  

Гр.Исперих  Местност „Мезар Къшла“ 

46. 7144/21.03.2022г. Поземлен имот № 32874.502.208 с площ 2212 

кв.м отреден за ЦНСТ, ведно с построената  

сграда с  площ 653кв.м. 

Гр. Исперих Ул.“ Ал.Константинов“ 

26А 
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        Приложение 2  

Застроени имоти - частна общинска собственост 

№    АЧОС Описание на имота Населено място Адрес 

1. 92/19.03.2002год. Поземлен имот № 32874.502.330, с площ 1 

004кв.м.,ведно с построената в имота 

двуетажна сграда с  начин на трайно 

предназначение ЗА ОБЩИНА, 

АДМИНИСТРАЦИЯ И МАГАЗИНИ с площ 

551 кв.м     

гр.Исперих ул.”Васил Левски ” №70 

 

2. 6216/26.05.2016г. Поземлен имот № 32874.502.1978 с площ 

1202кв.м.    ведно с построена в него  масивна 

пететажна сграда За социални услуги със 

застроена площ 539 кв.м 

гр.Исперих ул.”Арда” №13 

 

3. 82/19.03.2002г. Поземлен имот № 32874.502.227 с площ 557 

кв.м ,отреден за СТОМАТОЛОГИЧНА 

ПОЛИКЛИНИКА, ведно с построената в него 

триетажна сграда с площ 207 кв.м 

Гр. Исперих Ул. „Вежен” 

4. 1624/24.07.2006г.  Поземлен имот № 32874.501.523 с площ 959 

кв.м отреден за БКС и КОО, ведно с втори и 

трети етаж от сграда с площ 314,82 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Родопи” №1 

5. 5078/14.02.2012г. Поземлен имот № 32874.502.232 с площ 1 246 

кв.м  отреден за СПОРТНА ЗАЛА ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

490 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Оборище“ 

6. АДС № 

9/19.04.1999г. 

Част от недвижим имот –частна държавна 

собственост – административна сграда, с 

поземлен имот № 32874.501.465 

представляващ Първи етаж – стаи 

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

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

целия без помещения №1 и № 2 

Гр.Исперих Ул. „Дунав“ №2 

7. 6242/12.07.2016г. Поземлен имот № 32874.502.294 ведно с Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ № 1 
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построената Двуетажна нежилищна сграда със 

застроена площ 318кв.м с начин на трайно 

ползване „Център за отдих, свободно време и 

социални услуги за възрастни хора и хора с 

увреждания“ 

8. 1698/28.11.2006г. Поземлен имот № 24921.501.457 за 

административна сграда с площ 677кв.м, 

ведно с построената в имота едноетажна 

сграда за КМЕТСТВО с площ 131 кв.м 

С. Драгомъж Ул. „Д. Полянов“  
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 ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот № 272 с площ 5 595 кв.м., за който е отреден 

парцел XV-272, кв. 32, ведно с построената в имота сграда в с. Благоево, община Разград, 

област Разград 

 Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2022 година относно поземлен имот № 272, с площ 

5 595 кв.м.,за който е отреден парцел XV-272 от кв. 32, ведно с построената в имота 

масивна двуетажна нежилищна сграда със застроена площ  720 кв.м. с начин на трайно 

предназначение – друг вид сграда, с местонахождение с. Благоево, община Разград, област 

Разград, предлагаме проект за решение на Общински съвет - Исперих за продажба на 

имота. За горепосочения имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 6217 от 

26.05.2016 год.   

     Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2022 год. за продажба.  

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет – Исперих да обсъди и 

приеме следните   

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

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

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

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

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния имот – 

частна общинска собственост, както следва:    

1. Поземлен имот № 272 (двеста седемдесет и две), с площ 5 595 (пет хиляди 

петстотин деветдесет и пет) кв.м.,за който е отреден парцел XV-272 (римско петнадесет 

тире двеста седемдесет и две) от квартал 32 (тридесет и две), ведно с построената в имота 

масивна двуетажна нежилищна сграда със застроена площ  720 (седемстотин и двадесет) 

кв.м. с начин на трайно предназначение – друг вид сграда, с местонахождение с. Благоево, 

община Разград, област Разград, ул. „Христо Ботев” № 64, поземлен имот №272  по 

кадастрален план, одобрен със Заповед № 281/1991г. на кмета на община Разград, при 

граници и съседи:   Север – ул.”Захари Стоянов”, Изток – ул. „28-ми януари”, Юг – ул. 

„Христо Ботев и УПИ XIV-площад, Запад – ул.”Дянко Стефанов”, съгласно АЧОС № 6217 

от 26.05.2016г., вписан в Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 2449 на 07.06.2016 год. 

2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 47 475,00 (четиридесет и седем 

хиляди лева четиристотин седемдесет и пет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6705000749/15.03.2022 год., издадено от отдел „МДТ” при община Разград. 
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3. Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

доклад от 28.03.2022год. е в размер на 33 193,00 (тридесет и три хиляди сто деветдесет и 

три) лева. 

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

ДДС. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля,председателя на водещата кмисия за становище. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева –  за председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

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

09.05.2022г. от 14.30ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Хюсеин 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 09.05.2022г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

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

 Заповядайте г-н Милев  

 

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

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 09.05.2022г. от 

14.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 

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

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Въпроси, мнения, предложения към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 12.05.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот № 272 с площ 5 595 кв.м., за който е отреден 

парцел XV-272, кв. 32, ведно с построената в имота сграда в с. Благоево, община Разград, 

област Разград 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ 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     

  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. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН     

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  
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17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П 

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ     

      

      

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №346 

 

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

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

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

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

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния имот – 

частна общинска собственост, както следва:    

1. Поземлен имот № 272 (двеста седемдесет и две), с площ 5 595 (пет хиляди 

петстотин деветдесет и пет) кв.м.,за който е отреден парцел XV-272 (римско петнадесет 

тире двеста седемдесет и две) от квартал 32 (тридесет и две), ведно с построената в имота 

масивна двуетажна нежилищна сграда със застроена площ  720 (седемстотин и двадесет) 

кв.м. с начин на трайно предназначение – друг вид сграда, с местонахождение с. Благоево, 

община Разград, област Разград, ул. „Христо Ботев” № 64, поземлен имот №272  по 

кадастрален план, одобрен със Заповед № 281/1991г. на кмета на община Разград, при 

граници и съседи:   Север – ул.”Захари Стоянов”, Изток – ул. „28-ми януари”, Юг – ул. 

„Христо Ботев и УПИ XIV-площад, Запад – ул.”Дянко Стефанов”, съгласно АЧОС № 6217 

от 26.05.2016г., вписан в Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 2449 на 07.06.2016 год. 

2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 47 475,00 (четиридесет и седем 
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хиляди лева четиристотин седемдесет и пет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6705000749/15.03.2022 год., издадено от отдел „МДТ” при община Разград. 

3. Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

доклад от 28.03.2022год. е в размер на 33 193,00 (тридесет и три хиляди сто деветдесет и 

три) лева. 

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

ДДС. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 

 ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем  на поземлен имот № 07452.7.118 по кадастралната 

карта на с.Бърдоква, община Исперих, област Разград 

 

 Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Поземлен имот № 07452.7.118 с начин на трайно ползване Нива, с трайно 

предназначение на територията Горска с площ 109 919 кв.м с местонахождение с.Бърдоква, 

местност „Таушанлък“ по кадастралната карта на селото е публична общинска собственост 

с Акт № 7080 от 10.02.2022год. 

В изпълнение на Решение № 100 от 29.08.2012г. на Общински съвет Исперих е 

проведен публичен търг с явно наддаване и е сключен договор за наем за срок от 10год. 

Поради изтичане срока на договора е необходимо да се проведе нова процедура.   

Предложението ни е поземлен имот № 07452.7.118 да се  отдаване под наем за срок 

от 5 години. 

Във връзка с горе  изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме следното 

             Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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

собственост и във връзка с чл.41, ал. 1 и чл.43, ал.5 от Закона за горите  с цел:  

- стопанисване и управление на имоти от Общински горски фонд; 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 
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I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5 

(пет) години на следният поземлен имот: 

1.Поземлен имот №07452.7.118 (нула седем хиляди четиристотин петдесет и две 

точка седем точка сто и осемнадесет) по кадастралната карта на с.Бърдоква, находящ се в 

с.Бърдоква, община Исперих, местност „Таушанлък“, с начин на трайно ползване  нива  и 

с трайно предназначение на територията Горска с площ 109 919 (сто и девет хиляди 

деветстотин и деветнадесет) кв.м, категория – трета, при граници на имота: имоти  с № 

07452.7.57; № 07452.7.14 и № 07452.7.13, съгласно Акт № 7080 от 10.02.2022г. за 

публична общинска собственост.   

 

ІІ.  Определя начална годишна наемна цена в размер на 55 (петдесет и пет) лева на 

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

целия имот в размер на 6 046 (шест хиляди четиридесет и шест) лева годишен наем. 

 

ІІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

ІV.На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от наема на 

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

с.Бърдоква, община Исперих. 

 

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

сключи договор за наем.     

 

VI.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. 

Моля,председателя на водещата кмисия за становище. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – за  председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

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

09.05.2022г. от 14.30ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 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 Хюсеин 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 09.05.2022г. 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 „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 към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 12.05.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем  на поземлен имот № 07452.7.118 по кадастралната 

карта на с.Бърдоква, община Исперих, област Разград 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ 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     

  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. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН     

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

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

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П 

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ     

      

      

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №347 

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

собственост и във връзка с чл.41, ал. 1 и чл.43, ал.5 от Закона за горите  с цел:  

- стопанисване и управление на имоти от Общински горски фонд; 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

 

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

(пет) години на следният поземлен имот: 

1.Поземлен имот №07452.7.118 (нула седем хиляди четиристотин петдесет и две 

точка седем точка сто и осемнадесет) по кадастралната карта на с.Бърдоква, находящ се в 

с.Бърдоква, община Исперих, местност „Таушанлък“, с начин на трайно ползване  нива  и 

с трайно предназначение на територията Горска с площ 109 919 (сто и девет хиляди 

деветстотин и деветнадесет) кв.м, категория – трета, при граници на имота: имоти  с № 

07452.7.57; № 07452.7.14 и № 07452.7.13, съгласно Акт № 7080 от 10.02.2022г. за 

публична общинска собственост.   

 

ІІ.  Определя начална годишна наемна цена в размер на 55 (петдесет и пет) лева на 

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

целия имот в размер на 6 046 (шест хиляди четиридесет и шест) лева годишен наем. 

 

ІІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

ІV.На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от наема на 

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

с.Бърдоква, община Исперих. 
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V. Възлага на  Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договор за наем.     

 

VI.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 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот № 24150.501.132 с площ 909 кв.м, ведно с 

построената в имота сграда в с. Духовец, община Исперих, област Разград 

 

 Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2022 година относно поземлен имот № 24150.501.132, с 

площ 909 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна жилищна сграда със 

застроена площ  341 кв.м. с начин на предназначение – жилищна сграда, с 

местонахождение с. Духовец, община Исперих предлагаме проект за решение на 

Общински съвет - Исперих за продажба на имота. За горепосочения имот е съставен Акт 

за частна общинска собственост № 6988 от 29.07.2021 год.   

    

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет – Исперих да обсъди и 

приеме следните   

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

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

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

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

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния имот – 

частна общинска собственост, както следва:    

1. Поземлен имот № 24150.501.132 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка 
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петстотин и едно точка сто тридесет и две) с начин на трайно ползване Ниско застрояване 

и предназначение на територията Урбанизирана, с площ 909 (деветстотин и девет) кв.м., 

ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 24150.501.132.1 със застроена 

площ  341 (триста четиридесет и един) кв.м. с начин на   предназначение – жилищна 

сграда-еднофамилна, с местонахождение с. Духовец, община Исперих, ул. „Димитър 

Бахнев” № 10 по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-18-

40/31.08.2005г. на ИД на АК и изменен с ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 320/27.04.21г. 

на кмета на община Исперих, при граници:   имоти с № 24150.501.275; № 24150.501.133 и 

№ 24150.501.131 съгласно АЧОС № 6988 от 29.07.2021г., вписан в Агенцията по 

вписванията с вх. Рег. № 1895 на 02.08.2021 год. 

2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 41 351,00 (четиридесет и една 

хиляди лева, триста петдесет и един) лева, съгласно пазарната оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с доклад от 28.03.2022год. 

3. Данъчната оценка на имота  е в размер на 6 755,50 (шест хиляди седемстотин 

петдесет и пет лева и петдесет стотинки) лева,съгласно Удостоверение за данъчна оценка 

№ 6702000253/22.02.2022 год., издадено от отдел „МДТ” при община Разград. 

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

ДДС. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

ІІІ. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от продажбата 

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

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

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля,председателя на водещата кмисия за становище. 

Заповядайте г-жо Митева . 

 

Росица Митева – за  председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

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

09.05.2022г. от 14.30ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 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 Хюсеин 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 09.05.2022г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев  

 

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

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 09.05.2022г. от 

14.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 

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

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Въпроси, мнения, предложения към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 12.05.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот № 24150.501.132 с площ 909 кв.м, ведно с 

построената в имота сграда в с. Духовец, община Исперих, област Разград 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ 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     

  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. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН     

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П 

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ     
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Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №348 

 

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

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

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

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

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния имот – 

частна общинска собственост, както следва:    

1. Поземлен имот № 24150.501.132 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка 

петстотин и едно точка сто тридесет и две) с начин на трайно ползване Ниско застрояване 

и предназначение на територията Урбанизирана, с площ 909 (деветстотин и девет) кв.м., 

ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 24150.501.132.1 със застроена 

площ  341 (триста четиридесет и един) кв.м. с начин на   предназначение – жилищна 

сграда-еднофамилна, с местонахождение с. Духовец, община Исперих, ул. „Димитър 

Бахнев” № 10 по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-18-

40/31.08.2005г. на ИД на АК и изменен с ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 320/27.04.21г. 

на кмета на община Исперих, при граници:   имоти с № 24150.501.275; № 24150.501.133 и 

№ 24150.501.131 съгласно АЧОС № 6988 от 29.07.2021г., вписан в Агенцията по 

вписванията с вх. Рег. № 1895 на 02.08.2021 год. 

2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 41 351,00 (четиридесет и една 

хиляди лева, триста петдесет и един) лева, съгласно пазарната оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с доклад от 28.03.2022год. 

3. Данъчната оценка на имота  е в размер на 6 755,50 (шест хиляди седемстотин 

петдесет и пет лева и петдесет стотинки) лева,съгласно Удостоверение за данъчна оценка 

№ 6702000253/22.02.2022 год., издадено от отдел „МДТ” при община Разград. 

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

ДДС. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

ІІІ. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от продажбата 

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



45 

 

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

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

гори – собственост на община Исперих през 2022 год.  

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост се извършва въз 

основа на Горскостопански план в съответствие с  чл.13, ал.1 от Закона за горите. 

Годишното ползване се определя въз основа на Годишен план в съответствие с чл.7 от  

НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти.  

 С Решение по Протокол № 36/22.12.2021 г. Общинския съвет – Исперих утвърди 

Годишен план  за ползване на дървесина през 2022 г. в размер на 4410 пл.м.3, от които до 

1600 пл.м.3 за Местни търговци.  

 С настоящото решение на Общински съвет – Исперих е необходимо да се  

определят условията за провеждане на  процедури за продажба на стояща дървесина на 

корен, съгласно законовите разпоредби за новата 2022 год. 

  Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет –Исперих да приеме 

следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 С цел доброто и целесъобразно стопанисване  на горите – собственост на община 

Исперих и осигуряване на приходи 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114  от Закона за горите и чл.7 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървестни горски продукти   

    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
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 І. Да се проведе ОТКРИТ КОНКУРС за продажба на стояща дървесина на 

корен в комплекс с възлагане на добив и транспортиране до краен получател  от гори 

– общинска собственост от местни търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от 

ЗГ и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти по обекти, както следва:  
  Обект № 1 с подотдели: 1073 – б/15953.19.58/   на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих,  с. Голям Поровец. 

 ІІ. Да се определят следните условия на Конкурса: 

1.Вид на конкурса – ОТКРИТ КОНКУРС. 

 

2.Начални цени по дейности: 

- за продажба на стояща дървесина – 93480 (деветдесет и три хиляди, четиристотин и   

  осемдесет) лева без ДДС. 

- за добив – 5796 (пет хиляди,седемстотин деветдесет и шест) лева без ДДС. 

- за транспорт - 5796 (пет хиляди,седемстотин деветдесет и шест) лева без ДДС. 

3.Гаранция за участие по дейности: 

- за продажба на стояща дървесина – 4674 (четири хиляди, шестстотин седемдесет и  

  четири)лева . 

- за добив – 290 (двеста и деветдесет) лева . 

- за транспорт – 290 (двеста и деветдесет) лева . 

 

ІІІ. Да се проведе таен търг  за ползване на маркирана дървесина от гори – 

общинска собственост по обекти, както следва : 

 Обект № 2 с подотдели: 1107 – з /68552.11.16 / на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих, с. Средоселци . 

 

  Обект № 3 с подотдел: 1071 – а/15953.42.10 /   на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих,  с. Голям Поровец. 

 

ІV. Да се определят следните условия на тайния търг:  

1.Вид на търга – таен търг.  

2.Начални цени по обекти:  

- за обект № 2 – 58800 (петдесет и осем  хиляди и осемстотин ) лева   без ДДС.  

- за обект № 3 – 70880 (седемдесет  хиляди, осемстотин и осемдесет ) лева без ДДС.  

3. Гаранция за участие по обекти :  

- за обект № 2 – 2 940 (две хиляди, деветстотин  и четиридесет ) лева ;  

- за обект № 3 – 3 544 (три  хиляди, петстотин четиридесет и четири) лева .  

 

V. Гаранцията за изпълнение на договорите да бъде в размер на 5% от 

достигнатата стойност на правото на ползване на обекта.  

 

 VІ. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2022 г. то ползването им да 

се прехвърли през 2023 г. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

Областния Управител на област Разград, в седем дневен срок от приемането му.  
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Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля,председателя на водещата кмисия за становище. 

Заповядайте г-жо Митева . 

 

Росица Митева – за  председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

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

09.05.2022г. от 14.30ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Хюсеин 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 09.05.2022г. 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 „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 към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 12.05.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

гори – собственост на община Исперих през 2022 год.  

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ 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     

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ     

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН     

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П 

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ     

      

      

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 23 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №349 

 

С цел доброто и целесъобразно стопанисване  на горите – собственост на община Исперих 

и осигуряване на приходи 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114  от Закона за горите и чл.7 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървестни горски продукти   

    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 
 І. Да се проведе ОТКРИТ КОНКУРС за продажба на стояща дървесина на 

корен в комплекс с възлагане на добив и транспортиране до краен получател  от гори 

– общинска собственост от местни търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от 

ЗГ и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти по обекти, както следва:  
  Обект № 1 с подотдели: 1073 – б/15953.19.58/   на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих,  с. Голям Поровец. 

 ІІ. Да се определят следните условия на Конкурса: 

1.Вид на конкурса – ОТКРИТ КОНКУРС. 

 

2.Начални цени по дейности: 

- за продажба на стояща дървесина – 93480 (деветдесет и три хиляди, четиристотин и   

  осемдесет) лева без ДДС. 

- за добив – 5796 (пет хиляди,седемстотин деветдесет и шест) лева без ДДС. 

- за транспорт - 5796 (пет хиляди,седемстотин деветдесет и шест) лева без ДДС. 

3.Гаранция за участие по дейности: 

- за продажба на стояща дървесина – 4674 (четири хиляди, шестстотин седемдесет и  

  четири)лева . 

- за добив – 290 (двеста и деветдесет) лева . 

- за транспорт – 290 (двеста и деветдесет) лева . 

 

ІІІ. Да се проведе таен търг  за ползване на маркирана дървесина от гори – 

общинска собственост по обекти, както следва : 

 Обект № 2 с подотдели: 1107 – з /68552.11.16 / на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих, с. Средоселци . 

 

  Обект № 3 с подотдел: 1071 – а/15953.42.10 /   на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих,  с. Голям Поровец. 

 

ІV. Да се определят следните условия на тайния търг:  

1.Вид на търга – таен търг.  

2.Начални цени по обекти:  

- за обект № 2 – 58800 (петдесет и осем  хиляди и осемстотин ) лева   без ДДС.  

- за обект № 3 – 70880 (седемдесет  хиляди, осемстотин и осемдесет ) лева без ДДС.  

3. Гаранция за участие по обекти :  



50 

 

- за обект № 2 – 2 940 (две хиляди, деветстотин  и четиридесет ) лева ;  

- за обект № 3 – 3 544 (три  хиляди, петстотин четиридесет и четири) лева .  

 

V. Гаранцията за изпълнение на договорите да бъде в размер на 5% от 

достигнатата стойност на правото на ползване на обекта.  

 

 VІ. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2022 г. то ползването им да 

се прехвърли през 2023 г. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

по кадастралните карти на населените места на община Исперих, област Разград 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с постъпили заявления за наемане на общински земеделски имоти, както 

и поради изтекли или прекратени договори за наем, предлагам да се организира процедура 

за отдаване под наем на 43 броя земеделски имоти, находящи се в с.Белинци, с.Вазово, 

с.Голям Поровец, с.Духовец, гр.Исперих, с.Йонково, с.Китанчево, с.Лудогорци, с.Лъвино, 

с.Подайва, с.Райнино, с.Старо селище, с.Тодорово и с.Яким Груево, община Исперих за 

срок от 5 години. 

 Във връзка с горе  изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме следното 

             Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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

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

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

Община Исперих с цел:  

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

  Р Е Ш И: 

 

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

(пет) години при начална годишна наемна тръжна цена в размер на 55 (петдесет и пет) 

лева на декар съгласноПриложение №1 към чл.5, ал.4, т.1 от Наредба №28 за управление, 

ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих на 

следните земеделски имоти,както следва: 

 

№ Землище № на имота НТП № на АОС Площ 

в кв.м 

Нач.наемна      

цена/лв. 

1 с.Белинци 03472.19.3 нива 6528/31.10.2017г. 26 893 1 479 

2 с.Белинци 03472.32.4 Др.вид 

трайно  

насаждение 

6527/31.10.2017г. 58 213 3 202 

3 с.Белинци 03472.32.5 Др.вид 

трайно  

насаждение 

6526/31.10.2017г. 62 993 3 465 

4 с.Вазово 10015.11.54 нива 5405/15.03.2013г. 2 283 126 

5 с.Голям 

Поровец 

15953.35.48 Др.вид нива 5932/19.08.2015г. 2 020 111 

6 с.Духовец 24150.21.21 нива 4200/05.08.2016г. 1 507 83 

7 гр.Исперих 32874.18.101 нива 1221/28.07.2003г. 3 001 165 

8 гр.Исперих 32874.9.17 лозе 6672/25.04.2018г. 974 54 

9 гр.Исперих 32874.9.96 нива 6671/25.04.2018г. 2 525 139 

10 гр.Исперих 32874.9.97 нива 7062/08.12.2021г. 2 111 116 

11 гр.Исперих 32874.9.98 изост.нива 7063/08.12.2021г. 5 792 319 

12 с.Йонково 34103.33.259 нива 2665/30.08.2017г. 1 492 82 

13 с.Йонково 34103.7.9 нива 2583/11.09.2017г. 1 015 56 

14 с.Йонково 34103.29.238 нива 2643/28.07.2017г. 5 930 326 

15 с.Йонково 34103.32.556 нива 2662/30.08.2017г. 1 903 105 

16 с.Йонково 34103.32.557 нива 2663/30.08.2017г. 3 690 203 

17 с.Йонково 34103.32.558 нива 2664/30.08.2017г. 760 42 

18 с.Китанчево 37010.11.16 нива 5231/08.02.2013г. 494 27 

19 с.Лудогорци 24116.7.403 нива 7133/24.02.2022г. 504 28 

20 с.Лудогорци 24116.7.425 нива 7132/24.02.2022г. 482 26 

21 с.Лудогорци 24116.4.140 нива 7130/24.02.2022г. 1 707 94 

22 с.Лудогорци 24116.4.139 нива 7134/24.02.2022г. 1 851 102 

23 с.Лудогорци 24116.1.39 нива 7131/24.02.2022г. 1 288 71 

24 с.Лъвино 44358.2.179 нива 2778/30.03.2017г. 786 43 

25 с.Лъвино 44358.2.178 нива 2777/23.03.2017г. 405 22 

26 с.Лъвино 44358.2.165 Др.вид земя 6298/04.11.2016г. 1 746 96 

27 с.Подайва 56945.80.14 нива 5608/11.10.2013г. 1 337 74 

28 с.Райнино 61875.23.20 Др.вид нива 5120/14.03.2012г. 1 826 100 

29 с.Райнино 61875.13.12 Др.вид нива 6536/21.11.2017г. 29 985 1 650 

30 с.Старо 

селище 

69047.3.73 нива 2183/10.03.2017г. 1 650 91 

31 с.Старо 

селище 

69047.4.8 нива 2185/10.03.2017г. 1 286 71 

32 с.Старо 

селище 

69047.9.44 нива 2169/10.03.2017г. 554 30 
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33 с.Старо 

селище 

69047.13.199 нива 2197/10.03.2017г. 1 199 66 

34 с.Тодорово 72578.100.9 нива 2949/30.09.2016г. 1 424 78 

35 с.Тодорово 72578.100.10 нива 2950/30.09.2016г. 2 298 126 

36 с.Тодорово 72578.109.9 нива 2973/05.10.2016г. 944 52 

37 с.Тодорово 72578.109.10 нива 2974/05.10.2016г. 2 392 132 

38 с.Тодорово 72578.109.11 нива 2975/05.10.2016г. 742 41 

39 с.Як.Груево 87285.5.3 нива 7124/22.02.2022г. 1 369 75 

40 с.Як.Груево 87285.5.31 нива 7125/22.02.2022г. 1 479 81 

41 с.Як.Груево 87285.5.39 нива 7126/22.02.2022г. 716 39 

42 с.Як.Груево 87285.17.119 нива 7128/22.02.2022г. 941 52 

43 с.Як.Груево 87285.23.164 нива 7127/22.02.2022г. 824 45 

    Общо: 243331 13385 

 

 

 

  

 

 ІІ. ІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

III.На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от наема на 

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

с.Белинци,с.Вазово,с.Голям Поровец, с.Духовец, гр.Исперих, с.Йонково, с.Китанчево, 

с.Лудогорци, с.Лъвино, с.Подайва, с.Рйнино, с.Старо селище, с.Тодорово и с.Яким Груево, 

община Исперих. 

 

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

сключи договори за наем.     

 

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

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

   

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля,председателя на водещата кмисия за становище. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – за председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

09.05.2022г. от 14.30ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 
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Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Хюсеин 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 09.05.2022г. 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 „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 към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 12.05.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

по кадастралните карти на населените места на община Исперих, област Разград 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ 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     

  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. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН     

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  
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15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П 

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ     

      

      

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №350 

 

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

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

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

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на имоти от Общински поземлен фонд; 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

 

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

(пет) години при начална годишна наемна тръжна цена в размер на 55 (петдесет и пет) 

лева на декар съгласноПриложение №1 към чл.5, ал.4, т.1 от Наредба №28 за управление, 

ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих на 

следните земеделски имоти,както следва: 

 

№ Землище № на имота НТП № на АОС Площ 

в кв.м 

Нач.наемна      

цена/лв. 

1 с.Белинци 03472.19.3 нива 6528/31.10.2017г. 26 893 1 479 

2 с.Белинци 03472.32.4 Др.вид 

трайно  

насаждение 

6527/31.10.2017г. 58 213 3 202 

3 с.Белинци 03472.32.5 Др.вид 6526/31.10.2017г. 62 993 3 465 
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трайно  

насаждение 

4 с.Вазово 10015.11.54 нива 5405/15.03.2013г. 2 283 126 

5 с.Голям 

Поровец 

15953.35.48 Др.вид нива 5932/19.08.2015г. 2 020 111 

6 с.Духовец 24150.21.21 нива 4200/05.08.2016г. 1 507 83 

7 гр.Исперих 32874.18.101 нива 1221/28.07.2003г. 3 001 165 

8 гр.Исперих 32874.9.17 лозе 6672/25.04.2018г. 974 54 

9 гр.Исперих 32874.9.96 нива 6671/25.04.2018г. 2 525 139 

10 гр.Исперих 32874.9.97 нива 7062/08.12.2021г. 2 111 116 

11 гр.Исперих 32874.9.98 изост.нива 7063/08.12.2021г. 5 792 319 

12 с.Йонково 34103.33.259 нива 2665/30.08.2017г. 1 492 82 

13 с.Йонково 34103.7.9 нива 2583/11.09.2017г. 1 015 56 

14 с.Йонково 34103.29.238 нива 2643/28.07.2017г. 5 930 326 

15 с.Йонково 34103.32.556 нива 2662/30.08.2017г. 1 903 105 

16 с.Йонково 34103.32.557 нива 2663/30.08.2017г. 3 690 203 

17 с.Йонково 34103.32.558 нива 2664/30.08.2017г. 760 42 

18 с.Китанчево 37010.11.16 нива 5231/08.02.2013г. 494 27 

19 с.Лудогорци 24116.7.403 нива 7133/24.02.2022г. 504 28 

20 с.Лудогорци 24116.7.425 нива 7132/24.02.2022г. 482 26 

21 с.Лудогорци 24116.4.140 нива 7130/24.02.2022г. 1 707 94 

22 с.Лудогорци 24116.4.139 нива 7134/24.02.2022г. 1 851 102 

23 с.Лудогорци 24116.1.39 нива 7131/24.02.2022г. 1 288 71 

24 с.Лъвино 44358.2.179 нива 2778/30.03.2017г. 786 43 

25 с.Лъвино 44358.2.178 нива 2777/23.03.2017г. 405 22 

26 с.Лъвино 44358.2.165 Др.вид земя 6298/04.11.2016г. 1 746 96 

27 с.Подайва 56945.80.14 нива 5608/11.10.2013г. 1 337 74 

28 с.Райнино 61875.23.20 Др.вид нива 5120/14.03.2012г. 1 826 100 

29 с.Райнино 61875.13.12 Др.вид нива 6536/21.11.2017г. 29 985 1 650 

30 с.Старо 

селище 

69047.3.73 нива 2183/10.03.2017г. 1 650 91 

31 с.Старо 

селище 

69047.4.8 нива 2185/10.03.2017г. 1 286 71 

32 с.Старо 

селище 

69047.9.44 нива 2169/10.03.2017г. 554 30 

33 с.Старо 

селище 

69047.13.199 нива 2197/10.03.2017г. 1 199 66 

34 с.Тодорово 72578.100.9 нива 2949/30.09.2016г. 1 424 78 

35 с.Тодорово 72578.100.10 нива 2950/30.09.2016г. 2 298 126 

36 с.Тодорово 72578.109.9 нива 2973/05.10.2016г. 944 52 

37 с.Тодорово 72578.109.10 нива 2974/05.10.2016г. 2 392 132 

38 с.Тодорово 72578.109.11 нива 2975/05.10.2016г. 742 41 

39 с.Як.Груево 87285.5.3 нива 7124/22.02.2022г. 1 369 75 

40 с.Як.Груево 87285.5.31 нива 7125/22.02.2022г. 1 479 81 

41 с.Як.Груево 87285.5.39 нива 7126/22.02.2022г. 716 39 

42 с.Як.Груево 87285.17.119 нива 7128/22.02.2022г. 941 52 

43 с.Як.Груево 87285.23.164 нива 7127/22.02.2022г. 824 45 

    Общо: 243331 13385 
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 ІІ. ІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

III.На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от наема на 

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

с.Белинци,с.Вазово,с.Голям Поровец, с.Духовец, гр.Исперих, с.Йонково, с.Китанчево, 

с.Лудогорци, с.Лъвино, с.Подайва, с.Рйнино, с.Старо селище, с.Тодорово и с.Яким Груево, 

община Исперих. 

 

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

сключи договори за наем.     

 

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

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

   

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот № 72578.501.3 по кадастралната 

карта на с.Тодорово на собственика на законно построената сграда в имота. 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на община Исперих е постъпило заявление  с вх. № ОС-

698/03.11.2021г. за закупуване на поземлен имот №72578.501.3 по кадастралната карта на 

с.Тодорово с площ 823 кв.м и с начин на трайно ползване Ниско застрояване. По 

предходния план на селото имотът е представлявал поземлен имот III-3 в квартал 1, за 

който е съставен акт за частна общинска собственост № 6845/23.01.2020 год. В имота има 

построена жилищна сграда със застроена площ от 30,00 кв.м, собственост на Хюсеин 

Неджати Хюсеин по нотариален акт № 102, том III, рег.№ 4635, дело № 454 от 2020г.  

    Съгласно Чл.35, ал.3, от Закона за общинската собственост  „Продажба на земя - 

частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се 

извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 

8, ал. 2.“ 

Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общинско имущество за 2022год. за продажба. 

   

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следните 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB8_%D0%B0%D0%BB2');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB8_%D0%B0%D0%BB2');
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Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих във 

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

продажба на същия с цел:  

  - изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построената сграда в него, както следва:    

1. Поземлен имот  № 72578.501.3 (седемдесет и две хиляди петстотин седемдесет и 

осем точка петстотин и едно точка три)  с начин на трайно ползване Ниско застрояване, с 

трайно предназначение на територията Урбанизирана   с площ 823 (осемстотин двадесет и 

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

110/07.12.2021г. на ИД на АГКК с местонахождение на имота с.Тодорово, ул.«Пирин » 

№ 3, община Исперих, област Разград при съседи: имоти №72578.501.2; 72578.501.127; 

72578.501.128;72578.501.1;72578.100.13 и 72578.501.178 съгласно АЧОС № 6845 от 

23.01.2020г., вписан в Агенцията по вписванията на 28.01.2020год., на собственика на 

законно построената сграда в имота Хюсеин Неджати Хюсеин от с.Тодорово, ул. 

«Средна гора» № 23 притежаващ  нотариален акт № 102, том III, рег.№ 4635, дело № 454 

от 2020г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 2 691,00 (две хиляди шестстотин 

деветдесет и един) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  01.04.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 1 718,40 ( хиляда седемстотин и 

осемнадесет лева и четиридесет стотинки) лева, съгласно удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000446/30.03.2022 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

             ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на поземления имот да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ 

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

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля,председателя на водещата кмисия за становище. 

Заповядайте г-жо Митева. 
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Росица Митева– за  председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

09.05.2022г. от 14.30ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев  

 

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

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 09.05.2022г. от 

14.00ч. след  разглеждането на докладната записка     

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 

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

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Въпроси, мнения, предложения към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 12.05.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот № 72578.501.3 по кадастралната 

карта на с.Тодорово на собственика на законно построената сграда в имота. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ 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     

  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. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН     

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П 

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ     

      

      

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №351 

 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих във 

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

продажба на същия с цел:  

  - изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построената сграда в него, както следва:    

1. Поземлен имот  № 72578.501.3 (седемдесет и две хиляди петстотин седемдесет и 

осем точка петстотин и едно точка три)  с начин на трайно ползване Ниско застрояване, с 

трайно предназначение на територията Урбанизирана   с площ 823 (осемстотин двадесет и 

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

110/07.12.2021г. на ИД на АГКК с местонахождение на имота с.Тодорово, ул.«Пирин » 

№ 3, община Исперих, област Разград при съседи: имоти №72578.501.2; 72578.501.127; 

72578.501.128;72578.501.1;72578.100.13 и 72578.501.178 съгласно АЧОС № 6845 от 

23.01.2020г., вписан в Агенцията по вписванията на 28.01.2020год., на собственика на 

законно построената сграда в имота Хюсеин Неджати Хюсеин от с.Тодорово, ул. 

«Средна гора» № 23 притежаващ  нотариален акт № 102, том III, рег.№ 4635, дело № 454 

от 2020г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 2 691,00 (две хиляди шестстотин 

деветдесет и един) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  01.04.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 1 718,40 ( хиляда седемстотин и 

осемнадесет лева и четиридесет стотинки) лева, съгласно удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000446/30.03.2022 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

             ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на поземления имот да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ 

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

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот №24150.501.328 по кадастралната 

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

 

 Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на община Исперих е постъпило заявление  с вх. № ОС-

491/31.08.2021г. за закупуване на поземлен имот №24150.501.328 по кадастралната карта 

на с.Духовец. По акта за частна общинска собственост № 7030/04.10.2021 год. площта  на 

имота е 1005 кв.м и е с начин на трайно ползване  Ниско застрояване. В имота има 

построени жилищна сграда със застроена площ от 64,00 кв.м, постройка на допълващо 

застрояване със застроена площ от 6,00 кв.м и селскостопанска сграда със застроена площ 

от 48,00 кв.м, собственост на Бейхан Ахмед Мехмед по нотариален акт № 10, том V, 

рег.№ 6494, дело № 613 от 2019г.  

    Съгласно Чл.35, ал.3, от Закона за общинската собственост  „Продажба на земя - 

частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се 

извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 

8, ал. 2.“ 

Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общинско имущество за 2022год. за продажба. 

   

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих във 

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

продажба на същия с цел:  

  - изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Поземлен имот  № 24150.501.328 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка 

петстотин и едно точка триста двадесет и осем)  с начин на трайно ползване Ниско 

застрояване, с трайно предназначение на територията Урбанизирана   с площ 1005 

(хиляда и пет) кв.м по кадастралната карта на с.Духовец, одобрена със Заповед РД 18-

40/31.08.2005г. на ИД на АК с местонахождение на имота с.Духовец, ул.«Дунав» № 4, 

община Исперих, област Разград при съседи: имоти №24150.501.320; 24150.501.327; 

24150.501.329 и 24150.501.345 съгласно АЧОС № 7030 от 04.10.2021г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 05.10.2021год., на собственика на законно построените 

сгради в имота Бейхан Ахмед Мехмед от с.Духовец, ул. «Дунав» № 3 притежаващ  

нотариален акт № 10, том V, рег.№ 6494, дело № 613 от 2019г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 2 824,00 ( две хиляди 
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осемстотин двадесет и четири) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от 

независим лицензиран оценител с доклад от  28.03.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 291,00 ( две хиляди двеста деветдесет 

и един) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 6702000462/04.04.2022 г. 

издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

             ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на поземления имот да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ 

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

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля,председателя на водещата кмисия за становище. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – за председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

09.05.2022г. от 14.30ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев  

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

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 09.05.2022г. от 

14.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 
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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 към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 12.05.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот №24150.501.328 по кадастралната 

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

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ 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     

  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. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН     

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П 

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ     
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Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №352 

 

 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих във 

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

продажба на същия с цел:  

  - изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Поземлен имот  № 24150.501.328 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка 

петстотин и едно точка триста двадесет и осем)  с начин на трайно ползване Ниско 

застрояване, с трайно предназначение на територията Урбанизирана   с площ 1005 

(хиляда и пет) кв.м по кадастралната карта на с.Духовец, одобрена със Заповед РД 18-

40/31.08.2005г. на ИД на АК с местонахождение на имота с.Духовец, ул.«Дунав» № 4, 

община Исперих, област Разград при съседи: имоти №24150.501.320; 24150.501.327; 

24150.501.329 и 24150.501.345 съгласно АЧОС № 7030 от 04.10.2021г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 05.10.2021год., на собственика на законно построените 

сгради в имота Бейхан Ахмед Мехмед от с.Духовец, ул. «Дунав» № 3 притежаващ  

нотариален акт № 10, том V, рег.№ 6494, дело № 613 от 2019г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 2 824,00 ( две хиляди 

осемстотин двадесет и четири) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от 

независим лицензиран оценител с доклад от  28.03.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 291,00 ( две хиляди двеста деветдесет 

и един) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 6702000462/04.04.2022 г. 

издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

             ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на поземления имот да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ 

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

 

ІII.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 
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правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне на представител на Община Исперих в областната комисия за 

изработване на областна здравна карта 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на Община Исперих постъпи писмо с вх. № К-2072/04.05.2022г. от 

Министъра на здравеопазването, във връзка с  предстояща актуализация на Националната 

здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип 

потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска 

помощ. 

Съгласно чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения  (ЗЛЗ), 

Националната здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти. За 

изработване на областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава 

комисия за всяка област, която включва областния управител, по двама представители на 

регионалната здравна инспекция, районната здравноосигурителна каса и на районната 

колегия на Българския лекарски съюз, по един представител на районната колегия на 

Българския зъболекарски съюз, регионалната колегия на Българската асоциация на 

професионалистите по здравни грижи и на представителните организации за защита 

правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, както и по един 

представител на всяка община в съответната област. Областния управител е председател 

на комисията. 

При определяне на представителя на общината в Комисията за изработване на 

областната здравна карта следва да бъде спазена разпоредбата на чл. 29, ал. 4 от ЗЛЗ, 

съгласно която той се определя по реда на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Исперих да вземе 

следното решение: 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 29, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, 

Общински съвет – Исперих 

 

РЕШИ: 
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1. Определя за представител на Община Исперих в областната комисия за 

изработване на областна здравна карта Аксел Мехмед Кючюк – Заместник-кмет на 

Община Исперих. 

 

2. Възлага на кмета на Община Исперих да издаде заповед, с която да определи за 

представител на Община Исперих в областната комисия за изработване на областна 

здравна карта Аксел Мехмед Кючюк – Заместник-кмет на Община Исперих. 

 

Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и на Областния 

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

 

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

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

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте  д-р Ахмедова 

 

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

дейности» 

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

09.05.2022г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка   

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

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

бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси по проекта за решение. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №353 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 29, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, 

Общински съвет – Исперих 

 

РЕШИ: 

 

1. Определя за представител на Община Исперих в областната комисия за 

изработване на областна здравна карта Аксел Мехмед Кючюк – Заместник-кмет на 

Община Исперих. 

 

2. Възлага на кмета на Община Исперих да издаде заповед, с която да определи за 

представител на Община Исперих в областната комисия за изработване на областна 

здравна карта Аксел Мехмед Кючюк – Заместник-кмет на Община Исперих. 

 

Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и на Областния 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 32874.501.698 и 

предназначението на сградите в имота по кадастралната карта на гр.Исперих   

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно Акт за публична общинска собственост № 6226 от 16.06.2016г. УПИ I-698 в 

квартал 122 е отреден за обществено застрояване, а трите сгради в имота отредени за 

спортен комплекс.По скица № 15-252799-11.03.2022год. поземлен имот № 32874.501.698 е 

с начин на трайно ползване: за други видове спорт, а трите сгради са с предназначение 

спортна сграда, база.С удостоверение за въвеждане в експлоатация № 14/23.09.2021год. 

сградите са преустроени и предназначението им е променено в „Дневен център за лица с 

увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“. 

  Поради различията в начина на трайно ползване на имота и предназначението на 

сградите в документите и реалното състояние е необходимо разработването на подробен 

устройствен план. 
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 Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за 

общинската собственост,  чл.8, т.1, чл.61, ал.3 от Закона за устройство на територията и 

чл.17а от Закона за опазване на земеделските земи 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на следният имот по 

кадастралната карта  на гр.Исперих от „за други видове спорт“ в „за обществено 

застрояване“, както следва: Поземлен имот № 32874.501.698 (тридесет и две хиляди 

осемстотин седемдесет и четири точка петстотин и едно точка шестстотин деветдесет и 

осем) с площ 4 684 (четири хиляди шестстотин осемдесет и четири)кв.м с 

местонахождение гр.Исперих, ул „Васил Левски“ №61 при граници на имота: имоти № 

32874.501.699; № 32874.501.3011; № 32874.502.9024; № 32874.501.3008; № 

32874.501.9585; № 32874.501.700 и № 32874.501.9006, съгласно Акт за публична 

общинска собственост № 6226 от 16.06.2016год. 

 

 

II.Дава съгласие да се промени предназначението на сгради № 32874.501.698.1 със 

застроена площ 136 кв.м; сграда № 32874.501.698.2 със застроена площ 296 кв.м и сграда 

№ 32874.501.698.3 със застроена площ 31 кв.м , построени в поземлен  имот № 

32874.501.698 по кадастралната карта  на гр.Исперих, ул. „Васил Левски“ № 61 от 

„спортни сгради, база“ в „за социални услуги – дневен център за лица с увреждания и 

техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“.   

ІІІ. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за регулация на  

Поземлен имот № 32874.501.698 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири 

точка петстотин и едно точка шестстотин деветдесет и осем) с начин на трайно 

предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за други 

видове спорт с площ 4 684 (четири хиляди шестстотин осемдесет и четири)кв.м с 

местонахождение гр.Исперих, ул „Васил Левски“№ 61  –публична общинска собственост. 

  IV. Одобрява техническото задание за имота. 

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

правилното  и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих.  

 

      Настоящето Решение да бъде изпратено 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 14- дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля,председателя на водещата кмисия за становище. 

Заповядайте г-жа Митева. 

 

 

 



69 

 

Росица Митева – за председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

09.05.2022г. от 14.30ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев  

 

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

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 09.05.2022г. от 

14.00ч. след  разглеждането на докладната записка      

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 

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

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Въпроси, мнения, предложения към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 12.05.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 32874.501.698 и 

предназначението на сградите в имота по кадастралната карта на гр.Исперих   

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  



70 

 

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

  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. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН     

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР     

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П 

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ     

      

      

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №354 

 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за 

общинската собственост,  чл.8, т.1, чл.61, ал.3 от Закона за устройство на територията и 

чл.17а от Закона за опазване на земеделските земи 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на следният имот по 

кадастралната карта  на гр.Исперих от „за други видове спорт“ в „за обществено 

застрояване“, както следва: Поземлен имот № 32874.501.698 (тридесет и две хиляди 

осемстотин седемдесет и четири точка петстотин и едно точка шестстотин деветдесет и 

осем) с площ 4 684 (четири хиляди шестстотин осемдесет и четири)кв.м с 

местонахождение гр.Исперих, ул „Васил Левски“ №61 при граници на имота: имоти № 
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32874.501.699; № 32874.501.3011; № 32874.502.9024; № 32874.501.3008; № 

32874.501.9585; № 32874.501.700 и № 32874.501.9006, съгласно Акт за публична 

общинска собственост № 6226 от 16.06.2016год. 

 

 

II.Дава съгласие да се промени предназначението на сгради № 32874.501.698.1 със 

застроена площ 136 кв.м; сграда № 32874.501.698.2 със застроена площ 296 кв.м и сграда 

№ 32874.501.698.3 със застроена площ 31 кв.м , построени в поземлен  имот № 

32874.501.698 по кадастралната карта  на гр.Исперих, ул. „Васил Левски“ № 61 от 

„спортни сгради, база“ в „за социални услуги – дневен център за лица с увреждания и 

техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“.   

ІІІ. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за регулация на  

Поземлен имот № 32874.501.698 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири 

точка петстотин и едно точка шестстотин деветдесет и осем) с начин на трайно 

предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за други 

видове спорт с площ 4 684 (четири хиляди шестстотин осемдесет и четири)кв.м с 

местонахождение гр.Исперих, ул „Васил Левски“№ 61  –публична общинска собственост. 

  IV. Одобрява техническото задание за имота. 

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

правилното  и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих.  

 

      Настоящето Решение да бъде изпратено 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 14- дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и 

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

читалищната дейност в община Исперих за 2021 г. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н заместник кмет. 

 

Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Народните читалища са институции, които работят за опазване и съхраняване на 

българския дух и култура и за утвърждаване на националното ни самосъзнание. Те са 

юридически лица с нестопанска цел, пазители на нематериалното ни културно наследство. 

Основна цел на тези културни институции е да откликват на нуждите на местното 

население, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни културно-

образователни центрове. 
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Съгласно чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища председателите на 

читалищата представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет 

доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в 

изпълнение на приетата годишна програма за развитие на читалищната дейност за 

предходната година. 

В изпълнение на чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища постъпилите 

доклади се обсъждат от общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с 

участието на представителите на народните читалища – вносители на докладите.  

Предвид извънредната епидемична обстановка, обявена поради разпространението 

на COVID-19 на територията на Република България и въведените мерки за ограничаване 

на масови мероприятия през месеците февруари–март 2022 г., част от читалищата в 

община Исперих не успяха да проведат своите годишни отчетни събрания за 2021 г. в 

регламентирания срок. 

След облекчаването на санитарните мерки, читалищата, непровели своите годишни 

отчетни събрания, организираха и проведоха събранията си. Същите представиха пред 

кмета на Община Исперих своите доклади. 

 

С оглед на гореизложеното и във връзка с постъпилите отчетни материали за 2021 

г. от читалищата в община Исперих, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе 

следното 

   

РЕШЕНИЕ: 

 

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

местната администрация и във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклади за осъществени читалищни дейности и за изразходвани от 

бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната 

дейност в община Исперих за 2021 г. на следните читалища: 

НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци; 

НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква;  

НЧ „Съзнание – 1927 г.“ с.Вазово;  

НЧ „Рома – Вазово – 2007 г.“ с.Вазово;  

НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец;  

НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево; 

НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец;  

НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково; 

НЧ „Пробуда 1927 “ с.Китанчево;  

НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево; 

НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци;  

НЧ „Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци;  

НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964 “ с.Малко Йонково; 

НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец; 

НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница; 

НЧ „Просвета 1942 г.“ с.Райнино;  

НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари; 
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НЧ „Просвета 1956 г.“ с.Средоселци;  

НЧ „Просвета 1920 г.“ с.Старо селище;  

НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово;  

НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево; 

            НЧ „Елин Пелин 1930 г.“ с.Подайва. 

  

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

областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

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

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

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте  г-жо Димитрова  

 

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

духовни дейности“ 

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

09.05.2022г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Хюсеин 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 09.05.2022г. 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 „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения по проекта за решение. 

 Заповядайте г-н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – Председател на ПК по „ Младежта, спорта и туризма“ 

 Уважаеми общински съветници, 
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 Тази докладна е изключително важна. Ние на заседание на постояната комисия не 

отделихме достатъчно време за нея. НЧ са институции, които имат за цел да опазят 

ценостите и традициите ни. Искам да знам какви мероприятия са правени по читалищата в 

общината през 2021г. Във връзка с това предлагам да поканим читалищните секретари 

заедно с председателите на настоятелствата и по подробно да ни запознаят с годишните си 

програми. Искам също да попитам кой извършва  контрол на  читалищните секретари 

дали си спазват работното време, защото имаме информация, че не всички го спазват. 

Искам да попитам също кога ходи на работа читалищния секретар на НЧ „ Съзнание“ гр. 

Исперих като осем часа е на работа като библиотекар. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Тези проблеми ги има отдавна с читалищата.Има обаче народни читалища, в които 

има дейности и се работи. Читалищата са самостоятелни юридически лица имат си 

настоятелства, което трябва да съблюдава работния процес. Прав сте да искате среща с 

читалищните секретари и това може да стане в комисия и там да отговорят на питанията 

ви. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева - общински съветник от ПП „ ГЕРБ“ 

Във връзка с питането на общинския съветник Христо Аргилов за читалищния 

секретар на НЧ „ Съзнание“ гр. Исперих искам да кажа, че аз съм в настоятелството на 

читалището и имам поглед върху работата на читалищния секретар, който винаги е на 

работа в определеното време. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Други желаещи? 

 Няма. 

 Залата напусна общинския съветник Турхан Ибрям 

 Моля, да преминем към гласуване. 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 14 9 0 
 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №355 

 

 

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

местната администрация и във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклади за осъществени читалищни дейности и за изразходвани от 

бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност в община Исперих за 2021 г. на следните читалища: 

НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци; 

НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква;  

НЧ „Съзнание – 1927 г.“ с.Вазово;  

НЧ „Рома – Вазово – 2007 г.“ с.Вазово;  

НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец;  

НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево; 

НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец;  

НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково; 

НЧ „Пробуда 1927 “ с.Китанчево;  

НЧ „Нов живот 1940 г.“ с.Конево; 

НЧ „Назъм Хикмет 1959 г.“ с.Къпиновци;  

НЧ „Развитие 1928 г.“ с.Лудогорци;  

НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964 “ с.Малко Йонково; 

НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец; 

НЧ „Васил Левски 1936 г.“ с.Печеница; 

НЧ „Просвета 1942 г.“ с.Райнино;  

НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари; 

НЧ „Просвета 1956 г.“ с.Средоселци;  

НЧ „Просвета 1920 г.“ с.Старо селище;  

НЧ „Наука 1937 г.“ с.Тодорово;  

НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево; 

            НЧ „Елин Пелин 1930 г.“ с.Подайва. 

  

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

областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

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

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

  

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Назиф. 

 

 Сали Назиф – общински съветник от „ Земеделски народен съюз“ 

 Изказвам се във връзка с отрицателния си вот. Читалищата са самостоятелни 

юридически лица и настоятелството определя как да харчи средствата. Но има и средства, 

които са наша отговорност и ние можем да контролираме тези средства. Редно е ние като 

общински съветници да се запознаем със отчетите на читалищата и тяхната дейност. 

Благодаря. 
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 ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Приемане на Годишен план за изпълнение на Общинска стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Исперих за 2022 г. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кючюк. 

 

Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Законът за предучилищното и училищното образование внася ново качество в 

образованието ни като регламентира приобщаващото образование като неизменна част от 

правото на образование и въвежда осигуряването на условия за предоставяне на подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците – обща и допълнителна. Приобщаващо 

образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко 

дете или ученик и на разнообразието от потребности чрез активиране и включване на 

ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към 

създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички 

аспекти на живота на общността. 

Институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с 

държавните и местните органи и структури. Съгласно чл. 197, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, Общинският съвет ежегодно приема 

годишни планове на дейностите за подкрепа за личностно развитие за изпълнение на  

Общинската стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2021-2022 г. 

В изпълнение на горецитираните разпоредби, Община Исперих разработи Годишен 

план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развите на децата и 

учениците в община Исперих за 2022 г., който, съгласно разпоредбите на Закона, е 

съгласуван с Началника на РУО – Разград с писмо с изх. № РД-08-03-82/21.04.22 г.  

 

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

РЕШЕНИЕ: 
 

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

администрация и чл. 197 от Закона за предучилищното и училищното образование 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Приема План за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците от община Исперих за 2022 г. 

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

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

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

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

АНГЕЛ ПЕТКОВ, 

Началник на РУО – гр. Разград 

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  
в община Исперих за 2022 година 

№ Дейност 
Ангажирани 
институции 

Финансиране 
/източник/ 

Срок на изпълнение 

Приоритет 1: Подкрепа за личностно развитие на деца със  
специални образователни потребности /СОП/ и с хронични заболявания 

Специфична цел 1: Интегриране на децата със СОП в общообразователните училища 

1. 
Индивидуален подход  при предоставяне на допълнителна 
подкрепа за деца и ученици със специални образователни 
потребности 

Училища 
Детски градини 

РЦПППО 
бюджет 

 
2022 г. 

2. 
Предоставяне на комплексна психо-социална рехабилитация,  
подпомагаща пълноценното приобщаване на деца и ученици със 
СОП 

Училища 
Детски градини 

РЦПППО 
бюджет 

 
2022 г. 

3. 
Осигуряване на достъпна физическа и архитектурна среда, 
отговаряща на потребностите на деца и ученици със СОП и 
хронични заболявания 

Училища 
Детски градини 

Община Исперих 
бюджет 

 
2022 г. 

4. 
Поддържане на добра междуинституционална координация в 
областта на приобщаващото образование 

Училища 
Детски градини 

РУО 
РЦПППО 

Община Исперих 

бюджет 2022 г. 

Специфична цел 2: Работа на специалисти от детските градини и училищата с деца със СОП в учебните 
заведения в общината 

1. 
Осигуряване на качествено и задълбочено оценяване на 
индивидуалните потребности на децата и учениците и 
разграничаване на нуждата от обща и допълнителна подкрепа: 

Училища 
Детски градини 

РЦПППО 
бюджет 2022 г. 
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– Процедура по ранно оценяване /скрининг/ на развитието 
на детето и на риска от обучителни трудности, съгласно 
Наредба за приобщаващото образование; 

– Извършване на оценка на риска от обучителни 
затруднения на децата на 5 и 6-годишна възраст в 
рамките на установяването на готовността на детето за 
училище, като се отчита физическото, познавателното, 
езиковото, социалното и емоционалното му развитие, 
съгласно Наредба за приобщаващото образование. 

 

2. 
Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа, 
съобразена с индивидуалните образователни потребности на 
децата и учениците 

Училища 
Детски градини 

РЦПППО 
Община Исперих 

ДЦДМУ 
ЦОП 

бюджет 
 

2022 г. 

Специфична цел 3: Интеграция и рехабилитация на деца и ученици с увреждания 

1. Развитие на социалните услуги за деца с увреждания 

ДЦДМУ 
ЦОП 

ЦНСТДМУ 
Община Исперих 

 
бюджет 

2022 г. 

Приоритет 2: Подкрепа за личностно развитие на деца  
от уязвими общности и деца в риск 

Специфична цел 1: Гарантиране на равни шансове на всички деца от уязвими общности за ранно детско развитие 

1. 
Осигуряване на подкрепа  при  отглеждането, възпитанието и 
социализацията на деца в предучилищна възраст от уязвимите 
групи 

Детски градини 
ОЗД 
ЦОП 
ЦРДУ 

Община Исперих 

Бюджет, 
проекти, 

национални 
програми 

 
2022 г. 

2. 
Мотивиране и приобщаване на деца и ученици от уязвимите 
общности към образователния процес 

Детски градини 
Училища 

ЦОП 
ЦРДУ 

Бюджет, 
проекти, 

национални 
програми 

2022 г. 
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Община Исперих 

3. 
Изпълняване на програми за превенция на насилието и 
преодоляване на проблемното поведение в училище 

Училища 
Детски градини 

МКБППМН 
ДПС 

ЦРДУ 

Бюджет, 
проекти, 

национални 
програми 

 
2022 г. 

Специфична цел 2: Обхващане и превенция на отпадането от училище на деца и ученици от уязвими общности 

1. 
Подобряване на механизмите за проследяване на подлежащите 
на задължително предучилищно и училищно образование 

Училища 
Детски градини 

Община Исперих 
РУО 

РУ – Исперих 
Дирекция „Социално 

подпомагане“ 

 
Бюджет, 

национални 
програми 

 
2022 г. 

2. Подобряване на сътрудничеството с родителската общност 

Училища 
Детски градини 

Неправителствени 
организации 

Проекти, 
национални 

програми 

 
2022 г. 

3. 
Изпълняване на програми за превенция  на ранното напускане на 
училище 

Училища 
Детски градини 

Община Исперих 

Бюджет, 
проекти, 

национални 
програми 

 
2022 г. 

4. 
Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с 
трудности и дефицити в обучението и отпаднали от училище с 
цел тяхната реинтеграция 

Училища 
Детски градини 

ЦОП 
ЦРДУ 

Бюджет, 
проекти, 

национални 
програми 

2022 г. 

5. 
Усъвършенстване на образователните условия за работа в 
мултикултурна среда 

Училища 
Детски градини 

Община Исперих 

Бюджет, 
проекти, 

национални 
програми 

 
2022 г. 

Специфична цел 3: Повишаване броя на представители на уязвими етнически малцинства в средното 
образование 

1. Стимулиране на младежи и родители от уязвими етнически  Бюджет, 2022 г. 
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малцинства за средно и висше образование Училища 
Неправителствени 

организации 

 

проекти, 
национални 

програми 

Приоритет 3: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби 

Специфична цел 1: Осигуряване условия за развитие на децата и учениците с изявени дарби 

1. 
Финансово подпомагане и стимулиране на деца и ученици по 
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 
дарби 

Гимназии 
Община Исперих 

По реда на 
Наредба за 

условията и реда 
за осъществяване 

на закрила на 
деца с изявени 

дарби 

 
2022 г. 

2. 
Стимулиране на творческите заложби на деца и ученици чрез 
осигуряване на възможност за изяви на местно, регионално и 
национално ниво 

Училища 
Детски градини 

Читалища 
Община Исперих 

Културни институции 

 
 

Бюджет 
 

2022 г. 

3. 
Включване в дейности на неправителствени организации, 
читалища, спортни клубове, културни институции, участие в 
културни събития на местно ниво 

Неправителствени 
организации 

Спортни клубове 
Читалища 

Културни институции 

 
 

Бюджет 
 
 

2022 г. 

Приоритет 4: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в  
училищата и детските градини 

Специфична цел 1: Създаване на механизми за координация и изпълнение на мерки за подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците в училищата и детските градини 

1. 

Създаване на екипи и планове за подкрепа: 
– създаване на училищна процедура за обобщаване на 

информацията за децата и учениците, с цел планиране и 
реализиране на дейности по интереси, за превенция на 
трудностите при учене, допълнителна подготовка, за 

Училища 
Детски градини 

Не е необходимо 
 
 

2022 г. 
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позитивна дисциплина, за развиване на дарбите; 
– актуализиране на длъжностните характеристики на 

професионалистите, работещи с деца, спазване на 
задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона 
за закрила на детето и спазване разпоредбите на Етичния 
кодекс на работещите с деца, утвърден от Националния 
съвет за закрила на детето. 

2. Привличане на родителите като основни партньори 
Училища 

Детски градини 
Не е необходимо 

 
2022 г. 

Специфична цел 2: Осигуряване подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 
способностите и уменията на децата и учениците в училищата и детските градини 

1.  Осигуряване обща подкрепа на децата и учениците 
Училища 

Детски градини 
Бюджет 2022 г. 

2.  Създаване на подкрепяща среда 
Училища 

Детски градини 
Община Исперих  

Бюджет, 
проекти 2022 г. 

3.  
Реализиране на проекти и инициативи. Участие в национални 
проекти и програми. 

 
Училища 

Детски градини 
Община Исперих 

 

Национални 
програми на МОН, 

проекти 
2022 г. 

Приоритет 5: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците извън  
училищата и детските градини 

1. 
Увеличаване на възможностите за участие на децата и учениците 
в различни спортни, културни дейности и клубове по интереси 

Читалища 
Спортни клубове 
Община Исперих 

Бюджет 
 
 

2022 г. 

2. 
Увеличаване на участието на децата и учениците в  състезания, 
конкурси, фестивали, изложения, форуми, концерти и 
развлекателни програми 

Читалища 
Спортни клубове 
Община Исперих 

Културни институции 

Бюджет 
 

2022 г. 

3. 
Мотивиране на децата и учениците за активно включване и 
участие в дейността на институциите 

Институции 
Община Исперих 

Бюджет 2022 г. 
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4. 
Формиране на гражданска, екологична и природозащитна 
култура 

Читалища 
Община Исперих 

Неправителствени 
организации 

Бюджет 2022 г. 

5. Подкрепа за кариерно ориентиране на учениците 
Читалища 

Спортни клубове 
Културни институции 

Бюджет 2022 г. 

Приоритет 6: Развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностно развитие на  
децата и учениците 

Специфична цел 1: Координиране на дейностите между институциите в подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците 

1. 
Подобряване на взаимодействието между институциите по 
отношение на работата с деца и ученици  

Ангажирани институции Не е необходимо 2022 г. 

Специфична цел 2: Реализиране на дейности за повишаване квалификацията на кадрите в учебните заведения за 
работа в насока подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

1. 
Обучения за повишаване на квалификацията и професионалната 
компетентност на педагогическите специалисти 

Училища 
Детски градини 

Община Исперих 

Бюджет, 
програми 

 
2022 г. 

2 
Участие на педагогическите специалисти в програми за обмен на 
опит и добри практики 

Образователни 
институции 

Бюджет, 
програми 

2022 г. 

 

 



83 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте  г-жо Димитрова  

 

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

духовни дейности“ 

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

09.05.2022г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

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

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте  д-р Ахмедова 

 

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

дейности» 

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

09.05.2022г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка   

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

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

бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения по проекта за решение. 

 Няма. 

 Общинския съветник Айдън Хюсеин напусна залата. Присъстват в момента 22 

общински съветника. 

 Моля, да преминем 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 22 22 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №356 

 

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

администрация и чл. 197 от Закона за предучилищното и училищното образование 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Приема План за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците от община Исперих за 2022 г. 

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

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

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

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

АНГЕЛ ПЕТКОВ, 

Началник на РУО – гр. Разград 

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  
в община Исперих за 2022 година 

№ Дейност 
Ангажирани 
институции 

Финансиране 
/източник/ 

Срок на изпълнение 

Приоритет 1: Подкрепа за личностно развитие на деца със  
специални образователни потребности /СОП/ и с хронични заболявания 

Специфична цел 1: Интегриране на децата със СОП в общообразователните училища 

1. 
Индивидуален подход  при предоставяне на допълнителна 
подкрепа за деца и ученици със специални образователни 
потребности 

Училища 
Детски градини 

РЦПППО 
бюджет 

 
2022 г. 

2. 
Предоставяне на комплексна психо-социална рехабилитация,  
подпомагаща пълноценното приобщаване на деца и ученици със 
СОП 

Училища 
Детски градини 

РЦПППО 
бюджет 

 
2022 г. 

3. 
Осигуряване на достъпна физическа и архитектурна среда, 
отговаряща на потребностите на деца и ученици със СОП и 
хронични заболявания 

Училища 
Детски градини 

Община Исперих 
бюджет 

 
2022 г. 

4. 
Поддържане на добра междуинституционална координация в 
областта на приобщаващото образование 

Училища 
Детски градини 

РУО 
РЦПППО 

Община Исперих 

бюджет 2022 г. 

Специфична цел 2: Работа на специалисти от детските градини и училищата с деца със СОП в учебните 
заведения в общината 

1. 
Осигуряване на качествено и задълбочено оценяване на 
индивидуалните потребности на децата и учениците и 
разграничаване на нуждата от обща и допълнителна подкрепа: 

Училища 
Детски градини 

РЦПППО 
бюджет 2022 г. 
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– Процедура по ранно оценяване /скрининг/ на развитието 
на детето и на риска от обучителни трудности, съгласно 
Наредба за приобщаващото образование; 

– Извършване на оценка на риска от обучителни 
затруднения на децата на 5 и 6-годишна възраст в 
рамките на установяването на готовността на детето за 
училище, като се отчита физическото, познавателното, 
езиковото, социалното и емоционалното му развитие, 
съгласно Наредба за приобщаващото образование. 

 

2. 
Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа, 
съобразена с индивидуалните образователни потребности на 
децата и учениците 

Училища 
Детски градини 

РЦПППО 
Община Исперих 

ДЦДМУ 
ЦОП 

бюджет 
 

2022 г. 

Специфична цел 3: Интеграция и рехабилитация на деца и ученици с увреждания 

1. Развитие на социалните услуги за деца с увреждания 

ДЦДМУ 
ЦОП 

ЦНСТДМУ 
Община Исперих 

 
бюджет 

2022 г. 

Приоритет 2: Подкрепа за личностно развитие на деца  
от уязвими общности и деца в риск 

Специфична цел 1: Гарантиране на равни шансове на всички деца от уязвими общности за ранно детско развитие 

1. 
Осигуряване на подкрепа  при  отглеждането, възпитанието и 
социализацията на деца в предучилищна възраст от уязвимите 
групи 

Детски градини 
ОЗД 
ЦОП 
ЦРДУ 

Община Исперих 

Бюджет, 
проекти, 

национални 
програми 

 
2022 г. 

2. 
Мотивиране и приобщаване на деца и ученици от уязвимите 
общности към образователния процес 

Детски градини 
Училища 

ЦОП 
ЦРДУ 

Бюджет, 
проекти, 

национални 
програми 

2022 г. 
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Община Исперих 

3. 
Изпълняване на програми за превенция на насилието и 
преодоляване на проблемното поведение в училище 

Училища 
Детски градини 

МКБППМН 
ДПС 

ЦРДУ 

Бюджет, 
проекти, 

национални 
програми 

 
2022 г. 

Специфична цел 2: Обхващане и превенция на отпадането от училище на деца и ученици от уязвими общности 

1. 
Подобряване на механизмите за проследяване на подлежащите 
на задължително предучилищно и училищно образование 

Училища 
Детски градини 

Община Исперих 
РУО 

РУ – Исперих 
Дирекция „Социално 

подпомагане“ 

 
Бюджет, 

национални 
програми 

 
2022 г. 

2. Подобряване на сътрудничеството с родителската общност 

Училища 
Детски градини 

Неправителствени 
организации 

Проекти, 
национални 

програми 

 
2022 г. 

3. 
Изпълняване на програми за превенция  на ранното напускане на 
училище 

Училища 
Детски градини 

Община Исперих 

Бюджет, 
проекти, 

национални 
програми 

 
2022 г. 

4. 
Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с 
трудности и дефицити в обучението и отпаднали от училище с 
цел тяхната реинтеграция 

Училища 
Детски градини 

ЦОП 
ЦРДУ 

Бюджет, 
проекти, 

национални 
програми 

2022 г. 

5. 
Усъвършенстване на образователните условия за работа в 
мултикултурна среда 

Училища 
Детски градини 

Община Исперих 

Бюджет, 
проекти, 

национални 
програми 

 
2022 г. 

Специфична цел 3: Повишаване броя на представители на уязвими етнически малцинства в средното 
образование 

1. Стимулиране на младежи и родители от уязвими етнически  Бюджет, 2022 г. 
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малцинства за средно и висше образование Училища 
Неправителствени 

организации 

 

проекти, 
национални 

програми 

Приоритет 3: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби 

Специфична цел 1: Осигуряване условия за развитие на децата и учениците с изявени дарби 

1. 
Финансово подпомагане и стимулиране на деца и ученици по 
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 
дарби 

Гимназии 
Община Исперих 

По реда на 
Наредба за 

условията и реда 
за осъществяване 

на закрила на 
деца с изявени 

дарби 

 
2022 г. 

2. 
Стимулиране на творческите заложби на деца и ученици чрез 
осигуряване на възможност за изяви на местно, регионално и 
национално ниво 

Училища 
Детски градини 

Читалища 
Община Исперих 

Културни институции 

 
 

Бюджет 
 

2022 г. 

3. 
Включване в дейности на неправителствени организации, 
читалища, спортни клубове, културни институции, участие в 
културни събития на местно ниво 

Неправителствени 
организации 

Спортни клубове 
Читалища 

Културни институции 

 
 

Бюджет 
 
 

2022 г. 

Приоритет 4: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в  
училищата и детските градини 

Специфична цел 1: Създаване на механизми за координация и изпълнение на мерки за подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците в училищата и детските градини 

1. 

Създаване на екипи и планове за подкрепа: 
– създаване на училищна процедура за обобщаване на 

информацията за децата и учениците, с цел планиране и 
реализиране на дейности по интереси, за превенция на 
трудностите при учене, допълнителна подготовка, за 

Училища 
Детски градини 

Не е необходимо 
 
 

2022 г. 
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позитивна дисциплина, за развиване на дарбите; 
– актуализиране на длъжностните характеристики на 

професионалистите, работещи с деца, спазване на 
задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона 
за закрила на детето и спазване разпоредбите на Етичния 
кодекс на работещите с деца, утвърден от Националния 
съвет за закрила на детето. 

2. Привличане на родителите като основни партньори 
Училища 

Детски градини 
Не е необходимо 

 
2022 г. 

Специфична цел 2: Осигуряване подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 
способностите и уменията на децата и учениците в училищата и детските градини 

4.  Осигуряване обща подкрепа на децата и учениците 
Училища 

Детски градини 
Бюджет 2022 г. 

5.  Създаване на подкрепяща среда 
Училища 

Детски градини 
Община Исперих  

Бюджет, 
проекти 2022 г. 

6.  
Реализиране на проекти и инициативи. Участие в национални 
проекти и програми. 

 
Училища 

Детски градини 
Община Исперих 

 

Национални 
програми на МОН, 

проекти 
2022 г. 

Приоритет 5: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците извън  
училищата и детските градини 

1. 
Увеличаване на възможностите за участие на децата и учениците 
в различни спортни, културни дейности и клубове по интереси 

Читалища 
Спортни клубове 
Община Исперих 

Бюджет 
 
 

2022 г. 

2. 
Увеличаване на участието на децата и учениците в  състезания, 
конкурси, фестивали, изложения, форуми, концерти и 
развлекателни програми 

Читалища 
Спортни клубове 
Община Исперих 

Културни институции 

Бюджет 
 

2022 г. 

3. 
Мотивиране на децата и учениците за активно включване и 
участие в дейността на институциите 

Институции 
Община Исперих 

Бюджет 2022 г. 
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4. 
Формиране на гражданска, екологична и природозащитна 
култура 

Читалища 
Община Исперих 

Неправителствени 
организации 

Бюджет 2022 г. 

5. Подкрепа за кариерно ориентиране на учениците 
Читалища 

Спортни клубове 
Културни институции 

Бюджет 2022 г. 

Приоритет 6: Развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностно развитие на  
децата и учениците 

Специфична цел 1: Координиране на дейностите между институциите в подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците 

1. 
Подобряване на взаимодействието между институциите по 
отношение на работата с деца и ученици  

Ангажирани институции Не е необходимо 2022 г. 

Специфична цел 2: Реализиране на дейности за повишаване квалификацията на кадрите в учебните заведения за 
работа в насока подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

1. 
Обучения за повишаване на квалификацията и професионалната 
компетентност на педагогическите специалисти 

Училища 
Детски градини 

Община Исперих 

Бюджет, 
програми 

 
2022 г. 

2 
Участие на педагогическите специалисти в програми за обмен на 
опит и добри практики 

Образователни 
институции 

Бюджет, 
програми 

2022 г. 
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 ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 В деловодството на Общински съвет Исперих няма постъпили питания, становища 

и предложения от граждани. В залата също не присъстват граждани. Преминаваме към 

последна точка от дневния ред. 

 

 

 

ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Разни. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Желаещи да вземат отношение по последна точка от дневния ред. 

 Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на 

Общински съвет Исперих проведено на 12.05.2022г.. 

 

Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за 

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

архива на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 Бейти Мюмюн Бекир 
 Председател Общински съвет - Исперих: 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  

 

 


