ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 10
от проведено заседание на Общински съвет - Исперих на
31.03.2016г. от 14.00 часа.
Днес 31.03.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Исперих се
проведе редовно заседание на Общински съвет Исперих.
Заседанието бе открито от Председателя на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих:
Уважаеми общински съветници,
В залата до настоящия момент присъстват 26 от общо 29 общински съветници.
По уважителни причини с подадени уведомления отсъстват общинските съветници
Сали Сали Мехмед, Бейти Кямил Руфад и Мустафа Закир Рашид.
На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 40, ал.2 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Исперих имаме кворум за вземане на решения по предварително
обявения дневен ред.
Откривам заседанието на Общински съвет Исперих.
По предварително обявения дневен ред имате ли предложения, въпроси, мнения.
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване на проекто дневния ред.
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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0

Общински съвет – Исперих прие следния:
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1

1.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на мери и пасища от Общински поземлен фонд за
общо и индивидуално ползване за стопанската 2016-2017 г.
2. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно:Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ Павилион № 16 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр.
Исперих, ул. „Хан Аспарух“, община Исперих.
3. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на незастроени дворни места, находящи се в с.Голям
Поровец, община Исперих, област Разград.
4. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на
Община Исперих.
Относно: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския
поземлен фонд и условията за отдаването им под наем.
5. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на
Община Исперих.
Относно: Определяне на поземлени имоти в община Исперих от Общинския
поземлен фонд и условията за отдаването им под наем.
6. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на
Община Исперих.
Относно: Възстановяване право на собственост върху имот от общинския
поземлен фонд на наследниците на Мехмедали Исмаилов Нурулов.
7. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на
Община Исперих.
Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №53 на
Общински съвет Исперих, взето на заседание с Протокол № 8 от 25.02.2016г. във
връзка с обявяване на открита процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на
имоти с начин на трайно ползване Трайни насаждения на територията на община
Исперих .
8. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Промяна статута на Професионална гимназия по селско стопанство
„Хан Аспарух“ гр. Исперих
9. Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Актуализиране на Програмата за реализиране на Общински план за
развитие 2014-2020 г. към Приоритетна област 5. Наследство и Туризъм .
10. Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински
съвет Исперих.
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Относно: Постъпило предложение от протойерей Кольо Иванов Димитров Председател на църковно настоятелство при църква „Св. Св. Кирил и Методий” , гр.
Исперих.
11. Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Постъпило предложение от протойерей Кольо Иванов Димитров Председател на църковно настоятелство при църква „Св.Архангел Михаил” село Голям
Поровец.
12. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Исперих за 2015 г.
13. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на "Многопрофилна

болница за активно лечение – Исперих” ЕООД 7400 гр. Исперих , ул. " Ахинора" 39

14. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: монтиране на паметна плоча на поетесата Петя Петкова Йорданова
върху фасадата на Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” гр. Исперих.
15. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот-частна общинска
собственост, представляващи помещения от автоспирка в с. Лудогорци, община
Исперих.
16. Разглеждане на Молба – Заявление от Емине Сабитова Керим за отпускане
на персонална пенсия.
17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
18. Разни.
ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на мери и пасища от Общински поземлен фонд за
общо и индивидуално ползване за стопанската 2016-2017 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Ползването на пасищата, мерите и ливадите е важно условие за директно
подпомагане на животновъдите, отглеждащи пасищни животни при кандидатстването
им по различни схеми в рамките на Общата селскостопанска политика. С цел
общинските мери и пасища да се ползват реално от животновъди, отглеждащи пасищни
животни, Законодателят променя начина на отдаване под наем и аренда на общински

3

мери, пасища и ливади . Промените са публикувани в ДВ бр. 61 от 11август 2015 г. С
изменението и допълнението на ЗСПЗЗ/чл.37и-37о/ подробно са уредени реда и
условията за предоставянето на пасища и мери на земеделските производители с
регистрирани животновъдни обекти.
В чл.37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ е записано, че пасищата, мерите и ливадите от
общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал.2 /т.е.
без търг или конкурс/ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена,
определена по пазарен механизъм. На основание чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ пасищата,
мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, в зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече
от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1
животинска единица в имоти от осма до десета категория.
Процедурата е развита в следващите алинеи на чл.37и, като най-общо, тя е
следната: Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо
и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се
обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в
срок до 1 март /чл. 37и,ал.3 от ЗСПЗЗ/. Кандидатите за наемане на пасища, мери и
ливади подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към
което прилагат документи. /чл.37и,ал.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ/.
Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки
кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище/чл.37и, ал.6/, като спазва
разпоредбата на чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. Въз основа на протоколите на комисии по ал.6,
кметът на общината сключва договори за наем или за аренда по цена, определена по
пазарен механизъм за срок не по-малко от 5 стопански години./чл. 37и, ал. 12/.
В следващите алинеи на чл.37и е регламентирана процедурата на
преразпределение на свободните и недостигащи пасища, мери и ливади. Останалите
свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез
търг за една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. /чл. 37и,
ал.13 от ЗСПЗЗ/. Останалите след провеждане на търга по ал. 13 свободни пасища, мери
и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и
на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние за срок от една стопанска година.
Търговете се провеждат по реда на Закона за общинската собственост.
Видно е, че става дума за една сложна процедура, чиято цел е да гарантира на
собствениците или ползвателите на пасищни животни достатъчно площи за
задоволяване на техните потребности.
Във връзка с изложеното предлагам, Общински съвет
следното РЕШЕНИЕ:

- Исперих да вземе

І.1. Определя пасищата и мерите от ОПФ за общо ползване по Приложение 1 –
Списък на пасища и мери за общо ползване за 2016/2017 стопанска година;
2. Определя пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално ползване по
Приложение 2 – Списък на пасища и мери за индивидуално ползване за 2016/2017
стопанска година.
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II. 1. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен
фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.
2. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години.
3. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг
за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
4. Останалите след провеждане на търга по т. 3 свободни мери, пасища и ливади
да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на
пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, като търговете по т. 3 и т. 4 се проведат по реда на
Закона за общинската собственост.
III. Приема Правила за ползване на мери и пасища от Общински поземлен фонд
на територията на Община Исперих за 2016/2017 стопанска година - Приложение 3.
IV. Приема Годишен план за паша за 2016/2017 стопанска година на територията
на община Исперих - Приложение - 4.
V. Определя цена за ползване на мери и пасища за землищата на Община
Исперих за стопанската 2016-2017 година в размер на 6 /шест/ лева на декар.
Благодаря.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Колеги, иматели въпроси, предложения, мнения по докладната записка.
Докладната записка и проекто решението е разглеждана на заседание на
постояните комисии.
Моля председателите на Постояните комисии по « Стопански дейности и
европейско развитие» и « Законост и обществен ред» да докладват за становището
на комисиите от заседанията им.
Като водеща първо ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» да
докладвате за станвището на комисията.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
28.03.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
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Заповядайте г-жа Митева. Вашата комисия също разгледа докладната записка ,
като участваща.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 28.03.2016 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към обсъждане на проектите за решения.
Въпроси, мнения, предложения.
Кметовете на кметства запознати ли сте със докладната записка. Имате ли
становища, въпроси, предложения.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване, което е поименнно.
Заповядайте
СПИСЪК

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 31.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на мери и пасища от Общински поземлен фонд за
общо и индивидуално ползване за стопанската 2016-2017 г.
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”

Подпис
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 74

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 , ал.3,ал.4, ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І.1. Определя пасищата и мерите от ОПФ за общо ползване по Приложение 1 –
Списък на пасища и мери за общо ползване за 2016/2017 стопанска година;
2. Определя пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално ползване по
Приложение 2 – Списък на пасища и мери за индивидуално ползване за 2016/2017
стопанска година.
II. 1. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен
фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.
2. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години.
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3. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг
за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
4. Останалите след провеждане на търга по т. 3 свободни мери, пасища и ливади
да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на
пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, като търговете по т. 3 и т. 4 се проведат по реда на
Закона за общинската собственост.
III. Приема Правила за ползване на мери и пасища от Общински поземлен фонд
на територията на Община Исперих за 2016/2017 стопанска година - Приложение 3.
IV. Приема Годишен план за паша за 2016/2017 стопанска година на територията
на община Исперих - Приложение - 4.
V. Определя цена за ползване на мери и пасища за землищата на Община
Исперих за стопанската 2016-2017 година в размер на 6 /шест/ лева на декар.
VІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
VII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Приложение 1
Списък на пасища и мери за общо ползване за 2016-2017год
№

Населено място

Описание

АОС

№ на имота

с. Белинци

Пасище

4296/07.11.2012

03472.10.303

0,460

3

с. Белинци
с. Г. Поровец

Пасище
Пасище

4228/11.09.2012
4975/12.12.2011

03472.100.3
15953.33.9

9,846
8,889

4

с. Г. Поровец

Пасище

4976/12.12.2011

15953.30.14

2,230

5

с. Г. Поровец

Пасище

4977/12.12.2011

15953.30.15

5,242

6

с. Г. Поровец

Пасище

4978/12.12.2011

15953.18.62

8,556

7

с. Г. Поровец

Пасище

4979/12.12.2011

15953.45.4

2,211

8

с. Г. Поровец

Пасище

4982/13.12.2011

15953.43.3

1,997

9

с. Г. Поровец

Пасище

4990/13.12.2011

15953.51.10

15,442

11

с. Г. Поровец
с.Драгомъж

Пасище с храсти
Пасище,мера

5210/21.01.2013
2781/20.03.2009

15953.48.5
006026

20,841
1,679

12

с.Драгомъж

Пасище,мера

2787/20.03.2009

017001

2,311

с.Духовец
с.Духовец

Пасище с храсти
Пасище с храсти

3423/03.07.2012
3427/03.07.2012

24150.47.8
24150.47.13

15,362
1,544

1
2

10

13
14

Площ в /дка./

8

16

с.Духовец
с.Духовец

Пасище с храсти
Пасище

4211/03.07.2012
4213/03.07.2012

24150.52.7
24150.17.48

5,472
0,561

17

с.Духовец

Пасище с храсти

3426/21.04.2009

24150.47.11

5,897

18

гр.Исперих

Пасище,мера

4146/21.07.2009

009136

1,715

19

гр.Исперих

Пасище,мера

4149/21.07.2009

040014

0,790

20

гр.Исперих

Пасище,мера

4150/21.07.2009

033036

0,660

22

гр.Исперих
с. Китанчево

Пасище,мера
Пасище

4151/21.07.2009
3057/13.12.2012

031055
37010.19.1

0,968
1,399

23

с. Китанчево

Пасище

3061/13.12.2012

37010.56.2

2,747

24

с. Китанчево

Пасище

3062/12.12.2012

37010.56.5

2,184

25

с. Китанчево

Пасище

3065/13.12.2012

37010.62.62

3,664

26

с. Китанчево

Пасище

5217/08.02.2013

37010.62.23

1,626

27

с. Китанчево

Пасище

5226/08.02.2013

37010.62.24

2,555

28

с. Китанчево

Пасище

5215/08.02.2013

37010.37.28

2,602

29

с.Конево

Пасище,мера

3031/02.04.2009

000002

0,442

30

с.Конево

Пасище,мера

3034/02.04.2009

000013

0,681

31

с.Конево

Пасище,мера

3038/02.04.2009

000024

10,058

32

с.Конево

Пасище,мера

3039/02.04.2009

000025

4,767

33

с.Конево

Пасище,мера

3040/02.04.2009

000036

2,117

34

с.Конево

Пасище,мера

3041/02.04.2009

000037

0,807

35

с.Конево

Пасище,мера

3042/02.04.2009

000056

0,556

37

с.Конево
с.Къпиновци

Пасище,мера
Пасище,мера

3043/02.04.2009
2242/04.03.2009

000058
000064

0,601
5,199

38

с.Къпиновци

Пасище,мера

2241/04.03.2009

000005

5,798

40

с. Лудогорци
с. Лудогорци

Пасище с храсти
Пасище,мера

2448/06.03.2009
2453/06.03.2009

022063
017024

1,633
1,081

41

с. Лъвино

Пасище,мера

5860/07.05.2015

000089

9,153

42

с. Лъвино

Пасище,мера

5859/07.05.2015

000095

24,300

44

с. Лъвино
с. М. Поровец

Пасище,мера
Пасище

5856/07.05.2015
5027/21.12.11

000129
46913.111.3

39,686
69,643

45

с. М. Поровец

Пасище

5026/21.12.11

46913.108.7

6,363

46

с. М. Поровец

Пасище

5025/21.12.11

46913.103.29

23,382

47

с. М. Поровец

Пасище

5017/21.12.11

46913.71.22

15,640

48

с. М. Поровец

Пасище

5016/21.12.11

46913.113.4

109,197

15

21

36

39

43

9

с. М. Поровец

Пасище

5014/21.12.11

46913.1.139

0,577

51
52

с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец

Пасище
Пасище
Пасище

5013/21.12.11
5012/21.12.11
5011/21.12.11

46913.9.7
46913.9.4
46913.104.13

0,507
3,776
1,197

53

с. М. Поровец

Пасище

5006/21.12.11

46913.1.136

8,324

54

с. М. Поровец

Пасище

5005/21.12.11

46913.7.128

11,681

55

с. М. Поровец

Пасище

5004/21.12.11

46913.9.10

5,896

57

с. М. Поровец
с. Подайва

Пасище
Пасище,мера

5003/21.12.11
3129/06.04.2009

46913.8.2
000149

3,166
21,347

58

с. Подайва

Пасище,мера

3136/06.04.2009

000178

22,698

59

с. Подайва

Пасище,мера

3154/08.04.2009

000086

4,669

60

с. Подайва

Пасище,мера

3156/08.04.2009

000089

216,928

61

с. Подайва
с. Свещари

Пасище,мера
Пасище

3189/09.04.2009
4326/23.07.2012

055040
65650.17.23

0,869
1,358

с. Свещари

Пасище

4329/23.07.2012

65650.15.126

1,333

с. Свещари

Пасище

4334/23.07.2012

65650.5.34

2,520

с. Свещари
с. Свещари

Пасище
Пасище

4370/23.07.2012
4375/23.07.2012

65650.19.9
65650.6.36

2,725
35,611

с. Свещари

Пасище

4459/23.07.2012

65650.6.34

1,508

с. Средоселци

Пасище,мера

2264/05.03.2009

000001

45,209

с. Средоселци

Пасище,мера

2265/05.03.2009

000013

29,059

с. Средоселци

Пасище с храсти

2266/05.03.2009

000016

118,802

с. Средоселци

Пасище с храсти

2270/05.03.2009

000034

56,058

74

с.Старо селище
с.Старо селище
с.Старо селище

Пасище с храсти
Пасище,мера
Пасище с храсти

5949/31.08.2015
2210/18.02.2009
5948/31.08.2015

012133
015030
012132

0,816
0,287
8,525

75

с. Тодорово

Пасище,мера

2924/30.03.2009

000025

5,531

76

с. Тодорово

Пасище,мера

2930/30.03.2009

000059

6,043

77

с. Тодорово

Пасище,мера

2934/30.03.2009

000070

3,574

78

с. Тодорово

Пасище,мера

2937/30.03.2009

000139

18,635

49
50

56

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

1099,783
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

№
1
2
3
4
5

СПИСЪК
на пасища и мери за индивидуално ползване за 2016/2017год.
Приложение 2
Населено
Описание
АОС
№ на имота Площ в дка
място
с. Белинци
Пасище
4300/07.11.2012
03472.34.1
21,693
с. Белинци
Пасище
4299/07.11.2012
03472.34.10
11,868
с. Белинци
Пасище
4298/07.11.2012
03472.34.3
61,917
с. Белинци
Пасище
4297/07.11.2012
03472.34.6
2,351
с. Белинци
Пасище
4295/07.11.2012
03472.10.292
6,063
с. Белинци
Пасище
4293/08.11.2012
03472.111.30
11,566
с. Белинци
Пасище
4291/07.11.2012
03472.17.17
0,873
с. Белинци
Пасище
4229/11.09.2012
03472.100.5
70,959
с. Белинци
Пасище
4292/07.11.2012
03472.14.24
48,738
с. Белинци
Пасище
4294/08.11.2012
03472.112.2
154,112
с. Белинци
Пасище
6009/12.02.2016
03472.10.305
2,679
с. Белинци
Пасище
6010/12.02.2016
03472.34.29
4,777
с. Белинци
Пасище
6011/12.02.2016
03472.10.290
10,088
Обща площ:
407,684
Населено
място
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква

Населено
място
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово

Описание

АОС

№ на имота

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2215/24.02.2009
2216/24.02.2009
2217/24.02.2009
2219/24.02.2009
2220/24.02.2009
2223/24.02.2009
2225/24.02.2009
2226/24.02.2009
2234/24.02.2009
2235/24.02.2009
2222/24.02.2009
2221/24.02.2009

Описание

АОС

№ на имота

Площ вдка

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4161/21.07.2009
4162/21.07.2009
4168/21.07.2009
4169/21.07.2009
4170/21.07.2009

10015.18.58
10015.18.59
10015.12.160
10015.2.36
10015.3.20

0,391
3,375
3,758
6,866
3,299

000008
000009
000012
000020
000051
000061
020066
018133
000019
000042
000054
000052
Обща площ:

Площ в дка
6,511
7,322
8,295
9,341
7,338
2,138
1,928
0,509
6,478
20,246
162,850
46,864
279,820
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4171/21.07.2009
4172/21.07.2009
4173/21.07.2009
4174/21.07.2009
4175/21.07.2009
4176/21.07.2009
4177/21.07.2009
4178/21.07.2009
4179/21.07.2009
4180/22.07.2009
4181/22.07.2009
4182/22.07.2009
4183/22.07.2009
4184/22.07.2009
4186/22.07.2009
4187/22.07.2009

10015.3.22
10015.4.65
10015.4.66
10015.4.68
10015.8.121
10015.19.37
10015.14.61
10015.1.22
10015.8.124
10015.6.91
10015.4.63
10015.6.99
10015.8.120
10015.9.59
10015.20.123
10015.10.47

1,610
13,744
1,996
107,870
25,069
1,330
4,326
5,288
2,955
11,063
2,910
4,599
12,203
26,612
4,913
1,291

22
23
24
25
26
27
28

с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4188/22.07.2009
4185/22.07.2009
3658/28.04.2009
3659/28.04.2009
3660/28.04.2009
3661/28.04.2009
5962/16.12.2015

10015.14.68
10015.100.104
10015.100.85
10015.100.87
10015.100.94
10015.100.97
10015.20.106
Обща площ:

0,739
245,110
127,421
347,832
70,549
270,149
29,479
1336,747

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище с
храсти
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4980/12.12.2011
4983/13.12.2011
4984/13.12.2011
4988/13.12.2011
4989/13.12.2011

15953.40.9
15953.50.32
15953.42.7
15953.33.6
15953.26.33

4,897
20,964
31,466
13,595
5,862

4991/13.12.2011
4992/13.12.2011
4981/13.12.2011
4985/13.12.2011
4986/13.12.2011
4987/13.12.2011
5073/13.02.2012
4993/13.12.2011

15953.10.18
15953.26.31
15953.39.48
15953.50.29
15953.54.10
15953.54.09
15953.42.9
15953.54.07
Обща площ:

10,497
10,166
87,871
84,584
41,322
103,534
16,015
44,047
474,820

1
2
3
4
5

Населено
място
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец

6
7
8
9
10
11
12
13

с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец

№

12

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№

Населено
място
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево

Населено
място

1
2
3
4
5

сДрагомъж
с.Драгомъж
с.Драгомъж
с.Драгомъж
с.Драгомъж

№

Населено
място

1

с.Духовец

2

с.Духовец

3

с.Духовец

4

с.Духовец

5

с.Духовец

6
7
8
9

с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец

10

с.Духовец

11
12

с.Духовец
с.Духовец

Описание

АОС

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2394/06.03.2009
2397/06.03.2009
2403/09.03.2009
4224/10.08.2009
2395/06.03.2009
2396/06.03.2009
2398/06.03.2009
2399/06.03.2009
2401/06.03.2009
2403/09.03.2009

Описание

АОС

Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2784/20.03.2009
2786/20.03.2009
2788/20.03.2009
2789/20.03.2009
2790/20.03.2009

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

3428/03.07.2012

24150.47.17

66,674

3429/03.07.2012

24150.47.19

12,683

3430/03.07.2012

24150.47.20

7,162

3433/03.07.2012

24150.47.32

7,530

4195/03.07.2012

24150.53.6

1,453

4196/03.07.2012
4205/03.07.2012
4208/03.07.2012
4209/03.07.2012

24150.10.371
24150.53.3
24150.10.375
24150.10.388

0,414
23,341
3,786
18,388

4212/03.07.2012

24150.26.18

7,205

4215/03.07.2012
3424/03.07.2012

24150.29.11
24150.47.9

88,161
19,612

Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище

№ на имота
000010
000032
000078
000062
000020
000023
000054
000063
000065
000076
Обща площ:
№ на имота
010004
015009
021001
022009
022011
Обща площ:

Площ в дка
44,207
2,332
97,317
31,199
79,434
83,759
64,395
12,406
9,085
111,292
535,426
Площ в дка
1,888
51,871
67,582
30,889
6,040
158,270

13

13
14
15
16
17

с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец

1
2

Населено
място
гр.Исперих
гр.Исперих

3
4
5
6

гр.Исперих
гр.Исперих
гр.Исперих
гр.Исперих

7

гр.Исперих

№

1

Населено
място
с.Йонково

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково

№

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

3431/21.04.2009
3432/03.07.2012
4206/03.07.2012
4210/03.07.2012
4214/03.07.2012

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище с
храсти

4155/21.07.2009
4144/21.07.2009

027113
027109

14,927
3,277

4145/21.07.2009
4147/21.07.2009
4148/21.07.2009
4152/21.07.2009

000047
040017
040016
029072

56,030
1,221
1,044
9,705

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2543/14.03.2009

022157

2,819

2546/16.03.2009
2547/16.03.2009
2548/16.03.2009
2549/16.03.2009
2550/16.03.2009
2567/17.03.2009
2568/17.03.2009
2571/17.03.2009
2575/17.03.2009
2576/17.03.2009
2580/17.03.2009
2581/17.03.2009
2582/17.03.2009
2586/17.03.2009
2587/17.03.2009
2589/17.03.2009
2590/17.03.2009
2592/17.03.2009
2594/17.03.2009
2595/17.03.2009

025031
044002
044006
044007
044008
002062
002063
003020
004029
004030
006026
006028
007006
009007
009012
010001
010024
011008
011010
011011

20,931
20,243
146,950
16,248
10,000
7,170
9,242
2,743
0,744
21,101
1,514
0,994
16,853
13,520
9,592
0,470
172,222
13,752
2,715
9,474

4153/21.07.2009

24150.47.22
24150.47.23
24150.53.1
24150.33.18
24150.53.7
Обща площ:

026029
Обща площ:

170,330
31,025
144,303
8,767
237,108
847,942

7,990
94,194

14

22

с.Йонково

23
24

с.Йонково
с.Йонково

25
26
27
28
29

с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково

30
31
32
33
34
35
36

с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Населено
място
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево

Ливада
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2600/17.03.2009

012011

21,501

2605/18.03.2009
2609/18.03.2009

013051
016017

4,261
3,256

2610/18.03.2009
2611/18.03.2009
2612/18.03.2009
2613/18.03.2009
2614/18.03.2009

016018
018001
018002
018003
018005

21,139
3,378
4,984
4,696
2,059

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

3054/13.12.2012
3055/13.12.2012
3056/13.12.2012
3058/13.12.2012
3059/13.12.2012
3060/13.12.2012
3063/13.12.2012
3064/13.12.2012
3066/13.12.2012
3067/12.12.2012
3068/12.12.2012
3069/12.12.2012
3070/12.12.2012
3071/12.12.2012
3072/12.12.2012
3073/12.12.2012
5216/08.02.2013
5225/09.02.2013
5224/08.02.2013
5223/08.02.2013
5222/08.02.2013
5221/08.02.2013

37010.73.6
37010.71.2
37010.56.20
37010.51.6
37010.55.1
37010.56.1
37010.56.6
37010.56.8
37010.64.5
37010.71.8
37010.73.16
37010.73.2
37010.73.46
37010.73.5
37010.7.6
37010.78.1
37010.36.11
37010.36.5
37010.25.1
37010.26.10
37010.37.57
37010.40.1

0,500
61,498
47,301
65,856
7,404
2,425
4,148
6,627
33,796
15,329
18,691
14,060
8,189
58,839
6,639
3,652
17,508
7,358
96,950
9,419
13,557
59,042

2618/18.03.2009
2619/18.03.2009
2620/18.03.2009
2621/18.03.2009
5647/27.11.2013
5648/27.11.2013
5649/27.11.2013

019166
021015
021024
021025
021159
021158
021157
Обща площ:

16,963
76,433
235,933
3,035
74,438
39,745
362,107
1373,225

15

23
24
25
26

с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

5220/08.02.2013
5219/08.02.2013
5218/08.02.2013
5696/21.02.2014

№

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

3032/02.04.2009

000008

104,473

3033/02.04.2009
5874/07.05.2015
3036/02.04.2009
3037/02.04.2009
5873/07.05.2015
3045/02.04.2009
3046/02.04.2009
3047/02.04.2009

000009
000019
000020
000022
000059
000061
000062
000064

7,310
10,668
233,853
117,503
17,019
9,494
2,548
67,215

3048/02.04.2009
5267/18.02.2013

000065
000068

2,753
39,013

3050/02.04.2009
5788/13.08.2014
5789/13.08.2014
5814/28.10.2014
5815/28.10.2014

000070
000032
000067
000097
000107

248,276
4,924
68,634
35,255
19,759
988,697

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2240/04.03.2009
2239/04.03.2009
5566/23.07.2013

000055
000057
000009

16,275
95,689
45,416

1

с.Конево

2
3
4
5
6
7
8
9

с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево

10
11

с.Конево
с.Конево

12
13
14
15
16

с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево

№
1
2
3

Населено
място
с.Къпиновци
с.Къпиновци
с.Къпиновци

1

Населено
място
с. Лудогорци

2
3

с. Лудогорци
с. Лудогорци

№

Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

37010.42.5
37010.46.24
37010.51.3
37010.51.4
Обща площ:

9,245
3,000
44,850
34,027
649,910

157,380
Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера

2441/06.03.2009

028085

41,317

2442/06.03.2009
2443/06.03.2009

028086
028084

2,616
5,751

16

4

с. Лудогорци

5

с. Лудогорци

6

с. Лудогорци

7
8
9
10
11
12
13
14

с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци

№
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Населено
място
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино

№
1
2
3
4
5

Населено
място
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец

Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2444/06.03.2009

028068

28,474

2447/06.03.2009

025110

25,530

2449/06.03.2009

019051

27,718

2451/06.03.2009
2454/06.03.2009
2455/06.03.2009
2456/06.03.2009
2457/06.03.2009
2458/06.03.2009
2459/06.03.2009
4939/19.07.2011

018027
017022
005001
008006
004004
002002
003008
014003

4,437
17,755
76,543
21,357
9,056
128,254
6,595
119,705
515,108

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

5863/07.05.2015
5862/07.05.2015
5864/07.05.2015
5868/07.05.2015
5866/07.05.2015
5865/07.05.2015
5871/07.05.2015
5855/07.05.2015
5871/07.05.2015
5870/07.05.2015
5861/07.05.2015
5869/07.05.2015
2746/24.03.2009
5857/07.05.2015
5872/07.05.2015
5858/07.05.2015
5854/07.05.2015

000006
000034
000044
000047
000053
000057
000074
000093
000074
000098
000101
000103
000142
000162
000121
000116
000096

6,763
25,601
1,932
12,695
1,919
8,519
15,719
2,284
15,719
1,772
83,790
49,338
91,787
3,466
7,721
4,407
11,708
382,307

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

5057/12.02.12
5030/21.12.11
5029/20.12.11
5028/21.12.11
5024/21.12.11

46913.103.24
46913.97.4
46913.103.28
46913.9.2
46913.9.6

10,885
6,295
23,217
23,275
8,610

17

6
8
9
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с.М.Поровец

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

№

Населено
място

Описание

1
2
3
4
5
6

с. Печеница
с. Печеница
с. Печеница
с. Печеница
с. Печеница
с. Печеница

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

4014/23.06.2009
4015/23.06.2009
4016/23.06.2009
4017/23.06.2009
4018/23.06.2009
4842/07.04.2011

№
1
2
3
4
5
6
8
9
9
11
12
12

Населено
място
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с.Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3114/06.04.2009
3115/06.04.2009
3116/06.04.2009
3117/06.04.2009
3118/06.04.2009
3119/06.04.2009
3123/06.04.2009
3124/06.04.2009
3124/06.04.2009
3126/06.04.2009
3127/06.04.2009
3127/06.04.2009

000112
000117
000121
000122
000125
000126
000132
000134
000134
000142
000144
000144

6,449
3,138
8,966
15,505
9,838
31,622
15,513
0,712
0,712
4,949
9,803
9,803

5023/21.12.11
5021/21.12.11
5020/21.12.11
5019/21.12.11
5161/01.06.12
5010/21.12.11
5009/21.12.11
5008/21.12.11
5007/21.12.11
5002/21.12.11
5001/21.12.11
5000/21.12.11
4999/21.12.11
5852/04.05.15
5018/21.12.11

46913.103.26
46913.109.9
46913.109.8
46913.109.7
46913.5.1
46913.49.42
46913.1.134
46913.46.7
46913.103.30
46913.1.102
46913.1.120
46913.2.27
46913.3.1
46913.1.135
46913.84.18

11,831
14,661
28,130
25,751
110,914
21,549
37,017
50,292
21,887
0,874
16,993
2,548
3,264
37,996
22,063
528,567

АОС

№ на имота

Площ в дка

000004
000006
000010
000050
000054
000056
Обща площ:

32,602
97,877
53,438
16,962
89,744
845,417
1273,568
2547,136

18

13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45

с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с.Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва

№
1
2
3
4
6
7

Населено
място
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3132/06.04.2009
3133/06.04.2009
3135/06.04.2009
3144/06.04.2009
3145/06.04.2009
3146/06.04.2009
3147/06.04.2009
3148/06.04.2009
3157/08.04.2009
3158/08.04.2009
3158/08.04.2009
3159/08.04.2009
3160/08.04.2009
3161/08.04.2009
3162/08.04.2009
3163/08.04.2009
3171/08.04.2009
3172/08.04.2009
3173/08.04.2009
3174/09.04.2009
3180/09.04.2009
3181/09.04.2009
3182/09.04.2009
3183/09.04.2009
3184/09.04.2009
3187/09.04.2009
3191/09.04.2009
3193/10.04.2009
3202/10.04.2009
3203/10.04.2009
3204/10.04.2009
3261/13.04.2009

000163
000164
000174
000028
000037
000038
000041
000048
000090
000091
000091
000096
000097
000103
000105
000107
045016
045017
045018
060043
051017
051018
051019
051020
051021
053016
060042
060044
069003
069004
069005
080059

137,821
65,762
1,766
14,012
9,425
9,471
0,108
11,772
145,300
6,338
6,338
53,581
4,607
13,878
7,318
27,040
9,295
8,499
8,528
9,000
9,999
14,999
7,820
19,560
4,958
2,771
7,100
12,169
21,595
27,501
8,742
2,339
868,840
868,840

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4843/02.02.2012
4844/02.02.2012
5034/10.01.2012
5035/10.01.2012
5037/10.01.2012
5038/10.01.2012

61875.2.51
61875.4.80
61875.21.9
61875.20.90
61875.22.93
61875.4.87

521,004
308,516
156,281
21,707
7,996
2,968
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино

№
1
2
3
4
6
7
7
8
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Населено
място
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с.Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с.Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

5038/10.01.2012
5039/10.01.2012
5040/10.01.2012
5043/23.01.2012
5044/23.01.2012
5045/23.01.2012
5046/24.01.2012
5047/24.01.2012
5048/24.01.2012
5049/24.01.2012
5050/24.01.2012
5051/24.01.2012
5052/11.01.2012
5053/24.01.2012
5054/24.01.2012
5055/24.01.2012
5056/24.01.2012

61875.4.87
61875.4.92
61875.22.94
61875.19.15
61875.77.105
61875.77.111
61875.18.351
61875.18.349
61875.9.90
61875.9.92
61875.8.95
61875.6.63
61875.8.93
61875.6.70
61875.23.85
61875.23.86
61875.6.68

2,968
25,696
1,284
6,514
0,716
1,627
8,985
9,384
2,412
4,543
2,392
9,339
77,501
0,403
219,584
642,745
1,700
2048,802

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4325/23.07.2012
4327/23.07.2012
4328/23.07.2012
4330/23.07.2012
4332/23.07.2012
433323.07.2012
4333/23.07.2012
4336/23.07.2012
4338/23.07.2012
4339/23.07.2012
4339/23.07.2012
4340/23.07.2012
4341/23.07.2012
4342/23.07.2012
4343/23.07.2012
4344/23.07.2012
4345/28.08.2009
4346/23.07.2012
4347/23.07.2012
4372/23.07.2012
4373/23.07.2012
4374/23.07.2012

65650.17.25
65650.17.26
65650.20.61
65650.20.56
65650.18.78
65650.20.66
65650.20.66
65650.7.41
65650.7.49
65650.11.96
65650.11.96
65650.11.94
65650.12.8
65650.7.40
65650.11.100
65650.14.66
65650.25.13
65650.14.71
65650.20.76
65650.2.72
65650.3.58
65650.6.39

5,738
10,429
9,299
22,528
3,397
34,358
34,358
16,774
54,733
4,364
4,364
5,319
2,894
1,831
9,253
7,438
57,253
2,264
63,261
65,013
11,680
47,855
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23
24
25
26
27

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

№
1
2
3
4
5
6
7

с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари

Населено
място
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци

Населено
място
с.Старо
селище
с.Старо
селище
с.Старо
селище
с.Старо
селище
с.Старо
селище
с.Старо
селище
с.Старо
селище

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4377/23.07.2012
4378/23.07.2012
4457/23.07.2012
4458/23.07.2012
4460/23.07.2012

65650.7.47
65650.7.48
65650.20.72
65650.17.15
65650.9.70

4,993
67,034
6,134
15,209
6,229
595,748

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2267/05.03.2009
2268/05.03.2009
2269/05.03.2009
2271/05.03.2009
2272/05.03.2009
2273/05.03.2009
2274/05.03.2009
2275/05.03.2009
2276/05.03.2009
2277/05.03.2009
2278/05.03.2009
2279/05.03.2009
4940/19.07.2011
4941/19.07.2011
4942/25.07.2011
4943/25.07.2011

000023
000029
000033
000035
000036
000037
000040
000043
000044
000060
000072
000102
000046
000042
000039
000041

5,845
24,913
13,709
28,361
17,595
30,209
5,527
0,508
0,475
1,188
2,043
0,887
5,000
4,999
9,699
5,000
155,958

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера

2176/17.02.2009

012129

9,603

Пасище,мера

2205/18.02.2009

010020

8,429

Пасище,мера

2206/18.02.2009

017002

158,486

Пасище,мера

2207/18.02.2009

017003

4,066

Пасище,мера

2208/18.02.2009

015018

555,985

Пасище,мера

5950/31.08.2015

013137

14,904

Пасище,мера

2213/19.02.2009

012131

34,486
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

№
1
2
3

Населено
място
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово

Населено
място
с. Я.Груево
с. Я.Груево
с. Я.Груево

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2923/30.03.2009
2926/30.03.2009
2925/30.03.2009
2927/30.03.2009
2928/30.03.2009
2929/30.03.2009
5946/31.08.2015
2932/30.03.2009
2933/30.03.2009
2935/30.03.2009
5154/02.04.2012

000003
000031
000027
000032
000048
000057
000062
000065
000067
000102
000091

3,820
43,067
25,438
15,563
248,126
60,312
77,451
35,709
96,204
22,086
63,264
700,563
700,563

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2848/24.03.2009
2849/24.03.2009
2880/24.03.2009

000019
000053
000065

69,546
6,387
0,263
76,196
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Приложение 3
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ
ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2016/2017
стопанска година.
Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община
Исперих, съгласно чл.37о, ал.2, включват:
1. Перспективен експлоатационен план за паша.
1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на Община Исперих
съобразено с утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на Министъра на
Земеделието „Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на
земята”.
1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със
земеделските стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на
пасищата, на възможен екологичен ефект и икономически растеж на района.
1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските
стопани, отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние и
утвърждаване на животновъдството като фактор за развитие на населеното място.
2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и
индивидуално ползване.
2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.
2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския
поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни,
по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения,
както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд,
общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
2.1.2. Ежегодно се заверява надлежно с подпис и печат от ОДБХ град Разград
списък на всички стопани отглеждащи пасищни животни на територията на населеното
място, като списъка съдържа информация за стопаните, броя и вида на отглежданите
пасищни.
2.1.3. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за
общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с
категории и се обявява в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата
на общината.
2.1.4. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които
имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и
вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече
от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1
животинска единица в имоти от осма до десета категория.
2.1.5. Правоимащите лица подават заявление по образец до Kмета на общината,
към което прилагат документи от първи до десети март на текущата година.
2.1.6. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за
всеки кандидат площ по реда на т.2.1.4 и разпределя имотите за всяко землище.
Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие
на необходимите площи.
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2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в
землището към разпределените по реда на т.2.1.6 имоти съответната комисия извършва
допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна
община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в
срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен
фонд или до достигане на нормата по т. 2.1.4. Разпределението се извършва
последователно в съседното землище, община и област.
2.1.8. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след
разпределението по т.2.1.7 в съответното и съседни землища, по заявление от
правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.6. предоставя служебно на
министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите и
заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.
2.1.9. Въз основа на протоколите на комисиите по 2.1.6 и т.2.1.7 и след
заплащане на наемната цена Кметът на общината сключва договор за наем.
Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните
по т.2.1.1, т.2.1.2 и т.2.1.3 и се регистрират в общинската служба по земеделие. В
договорите за наем се предвижда увеличаване на наемната цена с официалния
инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от НСИ.
2.1.10. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен
фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици
на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.
2.1.11. Останалите след провеждане на търга по т 2.1.10 свободни пасища, мери
и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и
на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се
сключват за една стопанска година.
2.1.12. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са
сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.
2.2. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо
ползване.
По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от
населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху
обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече
колективни стада.
3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене.
3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните
стандарти, утвърдени със заповед на Министъра на земеделието и храните за добро
екологично и земеделско състояние. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни
косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.
3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.
4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите
Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се
ползват съществуващите прокари и полските пътища.
5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата
5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата:
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1. 1.За почвения слой не се допуска:
? нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, камъни,
почва, разораване;
? преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище;
? едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място за
едновременно пашуване и за водопой ;
5.2. За биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията
при паша, не се допуска:
? пашуване на по-голям брой регистрирани животни от посочения в анкетната карта на
земеделския производител;
? паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места;
? унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени
в ландшафта;
? оставянето на пашуващите животни без надзор;
? внасяне на неприсъщи видове – засяване на култивирани растения в границите на
пасището;
? внасянето на минерални торове за подобряване на тревата;
? не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището
? собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите
отпадъци извън пасището;
? опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел
предизвикване нов подраст;
? поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за водопой –
чешми, корита и др.
6. Ветеринарна профилактика
6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на
животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и
не се допуска паша на животни в заразени участъци.
6.2. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните
райони със специфични ветеринарни препарати.
7. Мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища
При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища
да се засяват с подходящи тревни смески.
8. Построяване на навеси
При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство
на територията и Закона за опазване на земеделски земи.
9. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси при
необходимост.
10. Охрана
Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за
сметка на ползвателите.
11. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от
конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически
условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината
Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т.5. Мерки за
опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата.
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Приложение 4
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА 2016/2017 СТОПАНСКА ГОДИНА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
I. ОСНОВАНИЕ
Настоящият Годишен план за паша за 2016/2017 стопанска година е разработен на
основание чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и
приемане от Общински съвет.
II. ОБХВАТ
Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от
Общински поземлен фонд в населените места на територията на Община Исперих, като
определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за
индивидуално ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на
територията на общината на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗСПЗЗ, като определя
да бъдат отдавани на:
1. земеделски производители, отглеждащи пасищни животни;
2. лица, които желаят да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и
екологично състояние.
III. ЦЕЛ
Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването
на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното
въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.
IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И
ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Мерите и пасищата, включени в списъка по Приложение №1 и Приложение №2 са
имоти възстановени на община Исперих с решение на Общинска служба по Земеделие
– гр. Исперих в съществуващи стари реални граници по план за земеразделяне и
включени в Протоколни решения по землища, като са определени имотите за общо и
индивидуално ползване на територията на Общината.
V. СПИСЪК С ДАННИ НА ЗЕДЕМЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ИЛИ ТЕХНИ
СДРУЖЕНИЯ, ОТГЛЕЖДАНИТЕ ОТ ТЯХ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ, НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
На основание чл. 37о, ал. 5 и ал.6 от ЗСПЗЗ се изготвя списък с данни за
земеделските стопани и техни сдружения, регистрирани като юридически лица и
отглежданите от тях брои и вид пасищни животни на територията на Община Исперих
и се заверява от Дирекция по безопасност на храните – гр. Разград.
VI. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ
ПОЗЕМЛЕН ФОНД
Размера и местоположението на мерите и пасищата, както и правилата за общо и
за индивидуално ползване на територията на Община Исперих в зависимост от броя и
вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се
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определя от Общинския съвет на Община Исперих с решение, прието с мнозинство от
общия брой на съветниците.
VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.
1. Общината e длъжна:
1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери и пасища –
публична общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани
като земеделски производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро
земеделско и екологично състояние.
1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно
землище.
1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и
подобряване на ползването на пасищата и мерите.
2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:
2.1. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално или общо
ползване единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни,
когато са регистрирани земеделски производители с животни;
2.2. Да не се събират такса от собствениците на животни;
2.3. Наемателите без животни, поддържащи в добро екологично състояние да
предоставят свободен достъп до пасищата и мерите на животни, отглеждани в
населеното място, както и да не събират такса от собствениците на единични животни,
независимо от разходите, които са направили по почистването на пасищата;
2.4. Да не разорават предоставените им мери и пасища, както и да не променят
начина на трайно ползване;
2.5. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на
дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и
групи дървета да се извършва ,съгласно Закона за опазване на селскостопанското
имущество;
2.6. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на
опазването им;
2.7. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови,
строителни, промишлени и др. отпадъци;
2.8. Да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично
състояние в съответствие с Националните стандарти, утвърдени със Заповед РД 09122/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните, включително:
? Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси.
? Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана
храстовидна растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни
видове - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант
(Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).
? Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори).
? Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането на
дървесна и храстовидна растителност в тях.
2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни
/задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане
разпространението на зарази и паразити;
2.10. Да спазват ограниченията на Натура 2000;
2.11. Не се допускат торене и третирането на мерите и пасищата с препарати за
растителна защита;
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2.12. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои
имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и/или съществуващите полски пътища;
2.13. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства;
2.14. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна
безопасност в мерите и пасища.
VIII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПЛАНА
1. Кмет на Община:
1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и
управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на
общината, съгласно ЗСПЗЗ;
1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и
мероприятия в изпълнение изискванията на закона;
1.3. Изисква от кметовете на кметства и кметските наместници на населени места,
спазването на разписаните правила по отношение ползването на мерите и пасищата на
територията на съответното кметство /населено място/.
2. Отдел „Общинска собственост”:
2.1. Отговарят за актуализацията на плана;
2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни в населените места по
изпълнението на плана;
2.3. Изготвят договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен
фонд;
2.4. Водят регистър на сключените договори и следят техните срокове.
3. Кметовете на кметства и кметски наместници:
3.1. Организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и
пасищата в добро земеделско и екологично състояние.
3.2. Кметовете и кметските наместници на населените места да уведомяват всички
жители, отглеждащи животни за лична консумация за определените за общо ползване
общински пасища и мери. Писмено уведомяват пастирите на стадата в кои пасища ще
се извършва пашата на общите стада.
3.3. Кметовете и кметските наместници на населените места да предоставят
периодична информация на ползвателите, относно необходимите мероприятия по
поддържане и опазване на мерите и пасищата при настъпила промяна.
3.4. Кметовете и кметските наместници на населените места определят
местоположението на прокарите и полските пътища на територията на съответното
землище, които следва да се спазват от всички ползватели на пасища и мери. Списъкът
се заверява от кмета или кметският наместник с подпис и печат и се предоставя на
ползвателите на земеделски земи.
IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
При изпълнение на плана, Общинска администрация – Исперих взаимодейства с:
Общинска служба по Земеделие – град Исперих, Дирекция по безопасност на храните –
град Разград. Взаимодейства и с регистрираните сдружения на територията на Община
Исперих.
X. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА
Финансовото осигуряване на плана се постига чрез:
Наемите за ползване на мери и пасища, общинска собственост постъпват в приход
на бюджета на общината.

28

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно:Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ Павилион № 16 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр.
Исперих, ул. „Хан Аспарух“, община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Едно от помещенията на Кооперативния пазар -Павилион № 16 с площ 23,50
кв.м се ползва като търговски обект. На 14.08.2007год. за павилиона е проведен
публичен търг с явно наддаване и е сключен договор за наем №116/15.08.2007год.
между община Исперих и ЕТ „Агромикс – Теодора Каменарова“ за срок от 3 години с
предназначение Магазин за промишлени стоки. С удостоверение № 28/20.11.2007год.
след писмено съгласие на наемодателя, наемателя преустройва обекта в
Селскостопанска аптека.
Със заповед № 523/15.09.2010год. на кмета на община Исперих срокът на
договора за наем е удължен с 5 години, считано от 01.09.2010год. до 01.09.2015год.
Поради изтичане срокът на договора същия не може да бъде удължен и е необходимо
да се проведе нова процедура за отдаване под наем.
Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет - Исперих да вземе
следните РЕШЕНИЯ:
I. Дава съгласие да бъде отдаден под наем Павилион № 16 от Общински пазар –
гр. Исперих, представляващ павилион от недвижим имот частна - общинска
собственост, актуван с АОС № 1 от 24.01.2002 г.при следните условия:
1. Площ на Павилион № 16 – 23,50 (двадесет и три цяло и петдесет) кв.м.
2.Срок на договора за наем - 5 (пет) години.
3.Предназначение на обекта – селскостопанска аптека.
4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 235 (двеста
тридесет и пет) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в
лева за отдаване под наем за 1 кв. м. реална площ от общински недвижими имоти Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих.
5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 23,50 (двадесет и три лева и
петдесет стотинки) лева.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Докладната записка и проекто решението е разглеждана на заседание на
постояните комисии.
Моля председателите на Постояните комисии по « Стопански дейности и
европейско развитие» и «Финансии и бюджет» да докладват за становището на
комисиите от заседанията им.
Като водеща първо ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» да
докладвате за станвището на комисията.
Заповядайте г-н Хюсеин.
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Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
28.03.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Заповядайте г-н Сюлейман. Вашата комисия също разгледа докладната записка ,
като участваща.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „ Финансии ибюджет” проведено на 28.03.2016 г. от 15.00
часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
5
4
4

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Мнения, предложения по предложенията за решения.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване, което е поименнно.
Заповядайте
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СПИСЪК

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 31.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно:Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ Павилион № 16 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр.
Исперих, ул. „Хан Аспарух“, община Исперих.
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”

Подпис
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 75

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, и чл.24,
ал.1 от Наредба №27 на ОбС – Исперих да се отдаде под наем чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване Павилион № 16 на Общински пазар – Исперих с площ
23,50 кв.м. за срок от 5 (пет) години с цел:
- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти;
- създаване на по-добри условия за стопанисване;
- реализиране на постъпления в бюджета.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да бъде отдаден под наем Павилион № 16 от Общински пазар –
гр. Исперих, представляващ павилион от недвижим имот частна - общинска
собственост, актуван с АОС № 1 от 24.01.2002 г.при следните условия:
1. Площ на Павилион № 16 – 23,50 (двадесет и три цяло и петдесет) кв.м.
2.Срок на договора за наем - 5 (пет) години.
3.Предназначение на обекта – селскостопанска аптека.
4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 235 (двеста
тридесет и пет) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в
лева за отдаване под наем за 1 кв. м. реална площ от общински недвижими имоти Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих.
5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 23,50 (двадесет и три лева и
петдесет стотинки) лева.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе
публичния търг с явно наддаване и сключи договор за наем.
ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на незастроени дворни места, находящи се в с. Голям
Поровец, община Исперих, област Разград.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
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Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Община Исперих е собственик на следните незастроени поземлени имоти:
1. Незастроен поземлен имот № 15953.65.460 с начин на трайно предназначение
„Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди “ с
площ 919 кв.м., находящ се в с.Голям Поровец, ул. «Витоша», № 54, община Исперих,
област Разград, съгласно Акт за частна общинска собственост №4679/17.03.2016г.
2.Незастроен поземлен имот № 15953.65.461 с начин на трайно предназначение
„Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди “
с площ 1015 кв.м., находящ се в с.Голям Поровец,ул. «Витоша» № 56, община Исперих,
област Разград, съгласно Акт за частна общинска собственост №4680/17.03.2016г.
Имотите не са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2016год.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1.Има изявен интерес за закупуването на имотите с постъпило заявление № ОС47/20.01.2016год.
2.Реализиране на постъпления от продажбите.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет –Исперих да вземе
следните РЕШЕНИЯ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2016г. в раздел „ Продажба на незастроени дворни места“
със следните имоти:
1. Незастроен поземлен имот № 15953.65.460 с начин на трайно предназначение
„Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди “ с
площ 919 кв.м., находящ се в с.Голям Поровец, ул. «Витоша», № 54, община Исперих,
област Разград при цена 2 200 лева.
2.Незастроен поземлен имот № 15953.65.461 с начин на трайно предназначение
„Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди “
с площ 1015 кв.м., находящ се в с.Голям Поровец, ул. «Витоша» № 56, община
Исперих, област Разград при цена 2 430 лева.
ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
1. Незастроен поземлен имот №15953.65.460 (петнадесет хиляди деветстотин
петдесет и три точка шестдесет и пет точка четиристотин и шестдесет) с начин на
трайно предназначение „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Незастроен имот
за жилищни нужди “ с площ 919 (деветстотин и деветнадесет) кв.м., находящ се в
с.Голям Поровец, ул. «Витоша» №54 , община Исперих, област Разград, при граници
и съседи: имоти с № 15953.65.459, №15953.65.633, №15953.65.461, №15953.65.464 и
№15953.65.465, съгласно Акт за частна общинска собственост №4679/17.03.2016г.
вписан в Агенцията по вписванията на 21.03.2016 г., вх. рег.724, том. 3, № 47.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 200,00( хиляда и двеста) лева без ДДС, която е и пазарната цена определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 г.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1918,90(хиляда деветстотин и
осемнадесет лева и деветдесет стотинки ) лева, съгласно Удостоверение №6702000663
от 15.03.2016г. издадено от звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.
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2. Незастроен поземлен имот №15953.65.461 (петнадесет хиляди деветстотин
петдесет и три точка шестдесет и пет точка четиристотин шестдесет и едно ) с начин
на трайно предназначение „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Незастроен
имот за жилищни нужди “ с площ 1015 (хиляда и петнадесет) кв.м., находящ се в
с.Голям Поровец, ул. «Витоша» № 56, община Исперих, област Разград, при граници и
съседи: имоти с № 15953.65.633, №15953.65.460, №15953.65.464, №15953.65.463 и
№15953.25.92, съгласно Акт за частна общинска собственост №4680/17.03.2016г.
вписан в Агенцията по вписванията на 21.03.2016 г., вх. рег.720, том. 3, № 43.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 430,00 (две хиляди четиристотин и тридесет ) лева без ДДС, която е и пазарната цена
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 г.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2119,30 (две хиляди сто и деветнадесет
лева и тридесет стотинки ) лева, съгласно Удостоверение №6702000662 от 15.03.2016г.
издадено от звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля председателите на Постояните комисии по « Стопански дейности и
европейско развитие» и « Законост и обществен ред» да докладват за становището
на комисиите от заседанията им.
Като водеща първо ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» да
докладвате за станвището на комисията.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
28.03.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Заповядайте г- жо Митева. Докладната записка бе разгледана и от ПК по «
Законост и обществен ред» , като участваща.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 28.03.2016 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка
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Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Мнения, предложения, становища по предложенията за решения.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване, което е поименнно.
Заповядайте.
СПИСЪК

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 31.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на незастроени дворни места, находящи се в с.Голям
Поровец, община Исперих, област Разград.
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”

Подпис
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П

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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 76

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 и чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 от Наредба
№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет – Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на
незастроени поземлен имоти да се проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
-създаване на условия за реализиране на инвестиционни намерения;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2016г. в раздел „ Продажба на незастроени дворни места“
със следните имоти:
1. Незастроен поземлен имот № 15953.65.460 с начин на трайно предназначение
„Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди “ с
площ 919 кв.м., находящ се в с.Голям Поровец, ул. «Витоша», № 54, община Исперих,
област Разград при цена 2 200 лева.
2.Незастроен поземлен имот № 15953.65.461 с начин на трайно предназначение
„Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди “
с площ 1015 кв.м., находящ се в с.Голям Поровец, ул. «Витоша» № 56, община
Исперих, област Разград при цена 2 430 лева.
ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
1. Незастроен поземлен имот №15953.65.460 (петнадесет хиляди деветстотин
петдесет и три точка шестдесет и пет точка четиристотин и шестдесет) с начин на
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трайно предназначение „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Незастроен имот
за жилищни нужди “ с площ 919 (деветстотин и деветнадесет) кв.м., находящ се в
с.Голям Поровец, ул. «Витоша» №54 , община Исперих, област Разград, при граници
и съседи: имоти с № 15953.65.459, №15953.65.633, №15953.65.461, №15953.65.464 и
№15953.65.465, съгласно Акт за частна общинска собственост №4679/17.03.2016г.
вписан в Агенцията по вписванията на 21.03.2016 г., вх. рег.724, том. 3, № 47.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 200,00( хиляда и двеста) лева без ДДС, която е и пазарната цена определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 г.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1918,90(хиляда деветстотин и
осемнадесет лева и деветдесет стотинки ) лева, съгласно Удостоверение №6702000663
от 15.03.2016г. издадено от звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.
2. Незастроен поземлен имот №15953.65.461 (петнадесет хиляди деветстотин
петдесет и три точка шестдесет и пет точка четиристотин шестдесет и едно ) с начин
на трайно предназначение „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Незастроен
имот за жилищни нужди “ с площ 1015 (хиляда и петнадесет) кв.м., находящ се в
с.Голям Поровец, ул. «Витоша» № 56, община Исперих, област Разград, при граници и
съседи: имоти с № 15953.65.633, №15953.65.460, №15953.65.464, №15953.65.463 и
№15953.25.92, съгласно Акт за частна общинска собственост №4680/17.03.2016г.
вписан в Агенцията по вписванията на 21.03.2016 г., вх. рег.720, том. 3, № 43.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 430,00 (две хиляди четиристотин и тридесет ) лева без ДДС, която е и пазарната цена
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 г.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2119,30 (две хиляди сто и деветнадесет
лева и тридесет стотинки ) лева, съгласно Удостоверение №6702000662 от 15.03.2016г.
издадено от звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.
ІІІ. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в 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 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския
поземлен фонд и условията за отдаването им под наем.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.

37

Заповядайте инж. Николов.
инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет по
предложение на кмета на общината определя маломерните имоти от Общинския
поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.
Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл.7 от Наредба
№ 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен
фонд на Община Исперих, приет от Общински съвет – Исперих , като съгласно ал. 4
от същия член като маломерни се определят тези имоти, които са с площ до 3 дка.
В изпълнение на Решение №52 по Протокол №8 от 25.02.2016год. на Общински
съвет – Исперих за правното състояние на имотите се извърши справка в „Общинска
служба по земеделие“ гр.Исперих и службата по вписванията и се направиха корекции
по списъците. Същите се допълниха с нови имоти в с.Свещари и Малък Поровец.
Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да вземе
следните проекто РЕШЕНИЯ:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
I. 1.Определя маломерните имоти от Общински поземлен фонд на територията
на община Исперих по населени места, номера на имоти, документи за собственост и
площи, описани в таблици – Приложения №1- №21, които са неразделна част от
настоящото решение.
2. Възлага на кмета на Община Исперих да обяви на интернет страницата на
общината, а на кметовете по населените места в кметствата списъка на маломерните
имоти по Приложения №1 - №21.
II.1.Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към Община
Исперих.
2. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе
публично оповестен търг с явно наддаване съгласно изискванията на Глава пета от
Наредба №27 на ОбС Исперих в срок до 30 май 2016г.
3. Определя срок за подаване на заявления от лицата желаещи да ползват
маломерните имоти от Общинския поземлен фонд до 28.04.2016г. включително.
III.1.Договорите за наем маломерните имоти да се сключат за
селскостопанската 2016/2017 година.
2. Определя средна рентна наемна цена за имотите в размер на 35,00 (тридесет
и пет ) лева на декар, съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на
ОбС –Исперих.
Благодаря.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля председателите на Постояните комисии по « Стопански дейности и
европейско развитие» и « Законост и обществен ред» да докладват за становището
на комисиите от заседанията им.
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Като водеща първо ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» да
докладвате за станвището на комисията.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
28.03.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Заповядайте г- жо Митева. Докладната записка бе разгледана и от ПК по «
Законост и обществен ред» , като участваща.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 28.03.2016 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Кметовете на кметства имат ли предложения или становища.
Мнения, предложения, становища
по предложенията за решения от
присъстващите общински съветници.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване, което е поименнно.
Заповядайте.
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СПИСЪК

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 31.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския
поземлен фонд и условията за отдаването им под наем.
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”

Подпис
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 77

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.7 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи, чл.7 от Наредба № 28 за управление,
ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих
с цел:
- стопанисване и управление на маломерните имоти от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински
поземлен фонд
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. 1.Определя маломерните имоти от Общински поземлен фонд на територията
на община Исперих по населени места, номера на имоти, документи за собственост и
площи, описани в таблици – Приложения №1- №21, които са неразделна част от
настоящото решение.
2. Възлага на кмета на Община Исперих да обяви на интернет страницата на
общината, а на кметовете по населените места в кметствата списъка на маломерните
имоти по Приложения №1 - №21.
II.1.Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към Община
Исперих.
2. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе
публично оповестен търг с явно наддаване съгласно изискванията на Глава пета от
Наредба №27 на ОбС Исперих в срок до 30 май 2016г.
3. Определя срок за подаване на заявления от лицата желаещи да ползват
маломерните имоти от Общинския поземлен фонд до 28.04.2016г. включително.
III.1.Договорите за наем маломерните имоти да се сключат за
селскостопанската 2016/2017 година.
2. Определя средна рентна наемна цена за имотите в размер на 35,00 (тридесет
и пет ) лева на декар, съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на
ОбС –Исперих.
ІV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
/ приложенията са на диск, приложени към Протокол № 10/
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ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Определяне на поземлени имоти в община Исперих от Общинския
поземлен фонд и условията за отдаването им под наем.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Заместник Кмет.
инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет определя
условията и реда за отдаване под наем на земите от Общинския поземлен фонд чрез търг
или конкурс за срок не по дълъг от 10 години.
Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл.5, ал.3 от
Наредба
№ 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен
фонд на Община Исперих, приет от Общински съвет – Исперих. За правното
състояние на имотите се извърши справка в „Общинска служба по земеделие“
гр.Исперих, а за състоянието на имотите се направи справка и от кметовете на
населените места.
Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да вземе
следните РЕШЕНИЯ:
I. Определя поземлени имоти от Общински поземлен фонд на територията на
община Исперих по населени места, номера на имоти, документи за собственост и
площи, описани в Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение с
площ над 3 (три) дка за отдаване под наем за срок от 3 (три) години чрез публичен
търг с явно наддаване.
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 (тридесет и
пет) лева на декар, съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от Наредба №28 на ОбСИсперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Кметовете на кметства имат ли предложения или становища.
Мнения, предложения, становища
по предложенията за решения от
присъстващите общински съветници.
Няма.
Моля председателите на Постояните комисии по « Стопански дейности и
европейско развитие» и « Законост и обществен ред» да докладват за становището
на комисиите от заседанията им.
Като водеща първо ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» да
докладвате за станвището на комисията.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
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На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
28.03.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Заповядайте г- жо Митева. Докладната записка бе разгледана и от ПК по «
Законост и обществен ред» , като участваща.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 28.03.2016 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Становища, предложения, въпроси към проекто решенията?
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване, което е поименнно.
Заповядайте.
СПИСЪК

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 31.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Определяне на поземлени имоти в община Исперих от Общинския
поземлен фонд и условията за отдаването им под наем.
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

„ против”

„въздържал се”

Подпис
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 78

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;
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински
поземлен фонд

44

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Определя поземлени имоти от Общински поземлен фонд на територията на
община Исперих по населени места, номера на имоти, документи за собственост и
площи, описани в Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение с
площ над 3 (три) дка за отдаване под наем за срок от 3 (три) години чрез публичен
търг с явно наддаване.
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 (тридесет и
пет) лева на декар, съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от Наредба №28 на ОбСИсперих.
III.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 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.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Приложение 1
Населено
място
Белинци
Свещари
Свещари
Свещари
Свещари
Свещари
Свещари
Свещари
Свещари
Свещари
Свещари
Свещари
Голям
Поровец
Голям
Поровец
Голям
Поровец
Голям
Поровец
Голям

АОС

НТП

№ на имот

5329/26.02.2013г.
4438/02.10.2009г.
4439/02.10.2009г.
4443/02.10.2009г.
4450/05.10.2009г.
4380//04.09.2009г.
4323/24.08.2009г.
4320/24.08.2009г.
4319/24.08.2009г.
4318/24.08.2009г.
496925.10.2011г.
5923/10.08.2015г.
5938/19.08.2015г.

Нива
Нива
нива
нива
нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

5207/21.01.2013г.

др.вид нива

15953.51.2

9,001

4710/12.11.2010г.

Нива

15953.38.33

4,343

5931/19.08.2015г.

Нива

15953.50.26

4,600

5885/05.06.2015г.

Нива

15953.19.35

3,748

03472.10.308
65650.11.91
65650.11.92
65650.10.341
65650.7.51
65650.3.48
65650.7.18
65650.15.25
65650.17.6
65650.18.74
65650.12.14
65650.20.41
15953.17.9

Площ
кв.м/дка
4,166
4,595
4,950
3,204
3,542
12,623
5,691
6,401
31,485
12,015
14,407
13,000
17,747
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Поровец
Делчево
Делчево
Делчево
Делчево
Делчево
Китанчево
Райнино
Райнино
Райнино
Райнино
Духовец
Духовец
Духовец
Духовец
Драгомъж
Драгомъж
Йонково
Йонково
Йонково
Йонково
Йонково
Йонково
Йонково
Йонково
Йонково
Йонково
Йонково
Конево
Конево
Лъвино
Лъвино
Лудогорци
Лудогорци
Лудогорци
Печеница
Подайва
Подайва
Подайва
Старо
селище
Старо
селище

2413/09.03.2009г.
5913/07.08.2015г.
5907/09.07.2015г.
5906/09.07.2015г.
5904/09.07.2015г.
5930/10.08.2015г.
5942/20.08.2015г.

нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

028003
018033
011023
026074
026078
37010.7.15
61875.15.18

3,300
4 ,497
9, 000
13,000
7,000
16,852
8,315

5943/20.08.2015г.
5944/20.08.2015г.
5945/20.08.2015г.
3462/22.04.2009г.
3463/22.04.2009г.
3464/22.04.2009г.
4194/23.07.2009г.
2835/23.03.2009г.
2830/23.03.2009г.
2598/17.03.2009г.
2599/17.03.2009г.
2615/18.03.2009г.
2643/18.03.2009г.
2647/18.03.2009г.
2651/18.03.2009г.
2690/19.03.2009г.
5567/30.07.2013г.
2562/17.03.2009г.
2566/17.03.2009г.
2570/17.03.2009г.
5834/26.02.2015г.
1242/25.07.2003г.
2756/24.03.2009г.
1240/25.07.2003г.
2529/09.03.2009г.
4222/06.08.2009г.
4221/06.08.2009г.
5901/09.07.2015г.
5914/07.08.2015г.
1470/05.04.2005г.
5075/13.02.2012г.
2192/17.02.2009г.

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
изост.нива
изост.нива
нива
нива
изостав нива
нива
нива
Нива
нива
Нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
Нива
Нива
Нива
нива
нива
друг стоп.терен
нива
Нива

61875.8.23
61875.3.23
61875.1.6
24150.10.167
24150.10.189
24150.10.222
24150.30.55
016082
016075
012005
012006
018006
029238
029242
029248
037601
037607
001025
001090
003012
000077
057014
022029
024061
028070
000006
000101
025067
080026
053008
025033
018004

10,006
5,482
26,215
4,579
6,409
4,724
4,186
7,581
5,286
6,381
22,4
3,810
5,930
3,080
3,477
3,591
8,544
17,001
11,900
7,002
13,620
5,498
123,990
18,247
3,627
27,385
19,700
15,351
6,143
4,000
13,697
3,056

2190/17.02.2009г.

Нива

004016

4,968
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58
59
60
61
62
63
64
65
66

Тодорово
Яким Груево
Яким Груево
Малък
Поровец
Малък
Поровец
Малък
Поровец
Малък
Поровец
Малък
Поровец
Малък
Поровец

2981/31.03.2009г.
1250/28.07.2003г.
1250/28.07.2003г.
3836/22.05.2009г.

нива
нива
нива
нива

110009
029002
012003
46913.4.340

4,015
11,493
12,624
8,293

5497/01.07.2013г.

друг вид нива

46913.21.17

3,151

5490/01.07.2013г.

изост. орна земя

46913.58.9

5,107

5489/01.07.2013г.

изост. орна земя

46913.58.5

6,126

5487/01.07.2013г.

изост. орна земя

46913.58.10

5,760

3931/08.06.2009г.

изост.нива

46913.2.16

3,461

Общо:

704,378

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Възстановяване право на собственост върху имот от общинския
поземлен фонд на наследниците на Мехмедали Исмаилов Нурулов.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Николов.
инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С писмо с вх. №РД-06-ИС-54/1/10.03.2016г. относно изпълнение на влязло в
сила решение №273С/19.05.1997 г. на поземлена комисия град Исперих Общинска
служба по земеделие – град Исперих изразява становище, че с протоколно решение
№273С/19.05.1997 г. поземлена комисия град Исперих възстановява правото на
собственост върху 2,870 дка земя във възстановими стари реални граници на
наследниците на Мехмедали Исмаилов Нурулов в землище с. Средоселци, община
Исперих по преписка с вх.№01035/19.05.1997г.
Тъй като по преписката не е извършено настаняване, съгласно &27, ал.2, т.2 от
ПЗР към закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ наследниците на Мехмедали
Исмаилов Нурулов следва да бъдат обезщетени с 2,870 дка земя, собственост на
община Исперих, представляваща поземлен имот №010060 по плана на село
Средоселци.
За гореописания имот имаме съставен Акт за частна общинска собственост
№2295 от 05.03.2009г..
Възстановяване правото на собственост на лица със земеделска земя от
Общинския поземлен фонд се извършва след решение на Общински съвет.
Във връзка с горе изложеното предлагам Общински съвет – Исперих да вземе
следното РЕШЕНИЕ:
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І. Възстановява правото на собственост на наследниците на Мехмедали
Исмаилов Нурулов върху имот общинска собственост, представляващ: поземлен имот
№010060 с обща площ 2,870 дка, местност - неопределена, категория ІІІ, находящ се в
землището на с. Средоселци,Община Исперих, област Разград, съгласно АЧОС
№2295/05.03.2009 г., при граници и съседи: имот №010058; имот №000030; имот
№010061; имот №000099;
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Кмета на с. Средоселци има ли възражение по проекторешението?
Няма.
Моля председателите на Постояните комисии по « Законост и обществен ред» и
« Стопански дейности и европейско развитие» да докладват за становището на
комисиите от заседанията им.
Като водеща първо ПК по « Законост и обществен ред» да докладвате за
станвището на комисията.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 28.03.2016 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Заповядайте г-н Хюсеин. Докладната записка бе разгледана и от ПК по «
Стопански дейности и европейско развитие» , като участваща.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
28.03.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
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Становища, предложения, въпроси към проекто решенията?
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване, което е поименнно.
Заповядайте.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 31.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Възстановяване право на собственост върху имот от общинския
поземлен фонд на наследниците на Мехмедали Исмаилов Нурулов.
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”

Подпис
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 79

Във връзка със Заявление с вх. № ОС-177/29.02.2016г. и писмо с №РД-06-ИС54/1/10.03.2016г. на Исперих Общинска служба по земеделие – град Исперих, на
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с параграф 27, ал.2, т.1 от ПЗР към
ЗИД на ЗСПЗЗ и Чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Възстановява правото на собственост на наследниците на Мехмедали
Исмаилов Нурулов върху имот общинска собственост, представляващ: поземлен имот
№010060 с обща площ 2,870 дка, местност - неопределена, категория ІІІ, находящ се в
землището на с. Средоселци,Община Исперих, област Разград, съгласно АЧОС
№2295/05.03.2009 г., при граници и съседи: имот №010058; имот №000030; имот
№010061; имот №000099;
ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих.
ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих,
Областния Управител на Област Разград и Общинската служба по земеделие град
Исперих 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 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №53 на
Общински съвет Исперих, взето на заседание с Протокол № 8 от 25.02.2016г. във
връзка с обявяване на открита процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на
имоти с начин на трайно ползване Трайни насаждения на територията на община
Исперих .
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Заместник Кмет.
инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
На провелото се на 25.02.2016 г. заседание, Общински съвет гласува промяна в
Решение № 53 от 25.02.2016 г., като приема т. III, т. 3 която гласи: „В договорите за
аренда да се предвиди клауза за актуализация на арендната вноска на всеки три
години“, което е в противоречие с определения в Наредба №28 ред за ежегодна
актуализация на цената на всички договори, със срок по-дълъг от 1 година. В чл.5, ал.6
от Наредба №28 е посочено, че „цената на всички договори освен тези за едногодишно
ползване се актуализира ежегодно от 1 март в съответствие със статистически
отчетения индекс на инфлация за предходната година, след решение на Общински
съвет Исперих“.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №53 на
Общински съвет Исперих, взето на заседание с Протокол № 8 от 25.02.2016г., като
текста в т. III, т. 3 който гласи „В договорите за аренда да се предвиди клауза за
актуализация на арендната вноска на всеки три години“, да се чете „В договорите за
наем да се предвиди клауза за актуализация на наемната цена ежегодно от 1 март в
съответствие със статистически отчетения индекс на инфлация за предходната година,
след решение на Общински съвет Исперих”.
ІI. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
Адв. Даниел Димитров – Предскедател на Общински съвет Исперих.
Моля председателя на Постояните комисии по « Законост и обществен ред» да
докладват за становището на комисията от заседанията им.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 28.03.2016 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Становища, предложения, въпроси към проекто решенията?
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Става въпрос за срока да се корегира от 3 години на 1 година така както е по
Наредба № 28.
Предлагам да преминем към гласуване, което е поименнно.
Заповядайте.

СПИСЪК

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 31.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №53 на Общински съвет
Исперих, взето на заседание с Протокол № 8 от 25.02.2016г. във връзка с обявяване на открита процедура
за отдаване под наем без търг или конкурс на имоти с начин на трайно ползване Трайни насаждения на
територията на община Исперих .
№
Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия
Подпис
„за”
„ против” „въздържал се”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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28.
29.

Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За

П
П

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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 80

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс и Писмо с изх. №08-02-004-002 от 15.03.2016г.
на Областния управител на Област Разград.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №53 на
Общински съвет Исперих, взето на заседание с Протокол № 8 от 25.02.2016г., като
текста в т. III, т. 3 който гласи „В договорите за аренда да се предвиди клауза за
актуализация на арендната вноска на всеки три години“, да се чете „В договорите за
наем да се предвиди клауза за актуализация на наемната цена ежегодно от 1 март в
съответствие със статистически отчетения индекс на инфлация за предходната година,
след решение на Общински съвет Исперих”.
ІI. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
III. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд-Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Промяна статута на Професионална гимназия по селско стопанство
„Хан Аспарух“ гр. Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
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Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В изпълнение на Закона за предучилищното и училищно образование, който
влиза в сила от 01.08.2016г., Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан
Аспарух“ гр.Исперих ще бъде преобразувана от държавна в общинска. Съгласно § 9 от
Закона, училището ще се финансира от бюджета на Община Исперих, считано от
01.01.2017г. Трудовите правоотношения на персонала в гимназията ще се уредят по
чл.123 от Кодекса на труда. Предоставените имоти и вещи ще станат публична
общинска собственост и ще продължават да се ползват за осигуряване дейността на
училището.
ПГСС „Хан Аспарух“ гр. Исперих разполага с АКТ № 1399/ 13.05.2004г. за
държавна собственост на имот № 025010 с площ 100746 кв.м., ведно с находящите се в
него сгради, които следва да се актуват като публична общинска собственост. Със
Заповед № УЗ-00-108/ 23.09.1993г. на Министерство на земеделието на училището са
предоставени за ползване 1 186 дка земеделски земи в землището на с.Конево, които
ще останат Държавен поземлен фонд.
В деловодството на Община Исперих е постъпило писмо с Вх. № К-783/
18.02.2016г. от Министерство на земеделието и храните относно преобразуването на
ПГСС „Хан Аспарух“ гр. Исперих в общинска, считано от 01.08.2016г. В писмото е
изразена препоръка Общинският съвет да бъде запознат с това, че гимназията попада в
приоритизирания списък на професионалните училища, които ще бъдат финансирани
по Компонент 1 на Приоритетна ос 3 - Регионална образователна инфраструктура от
Оперативна програма „Региони в растеж“. След преобразуването му в общинско
училище Община Исперих ще може да кандидатства с проектно предложение за ремонт
и оборудване. В тази връзка е необходимо в срок до 15.04.2016г. Общински съвет
Исперих да изрази съгласие с промяната на статута и на финансиращия орган на
гимназията.
С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе
следното решение:
1. Изразява съгласие за:
1.1. Промяна статута на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан
Аспарух“ гр. Исперих от държавна на общинска професионална
гимназия.
1.2. Промяна на финансиращия орган на ПГСС „Хан Аспарух“ гр. Исперих,
от бюджета на Министерството на земеделието и храните към бюджета
на Община Исперих, считано от 01.01.2017г.
1.3. Придобиване в общинска собственост на предоставените за управление
от професионалната гимназия държавни имоти.
2. Упълномощава Кмета на Община Исперих да извърши всички дейности по
промяна статута на ПГСС „Хан Аспарух“ гр. Исперих и придобиване от Община
Исперих на собствеността на управляваните от училището имоти.
3. Решението да се изпрати на Министерство на земеделието и храните в срок до
15.04.2016г.
Адв. Даниел Димитров – Предскедател на Общински съвет Исперих.
Моля председателите на Постояните комисии по « Образование, култура, спорт
и туризъм» като водеща и Председателите на ПК по « Законост и обществен ред» и
ПК по « Финансии и бюджет» като участващи да докладват за становището на
комисията от заседанията им.
Заповядайте г-жо Димитрова.
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Екатрина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм»
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
28.03.2016 г. от 13.30 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
5
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Предскедател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 28.03.2016 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Предскедател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г- н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 28.03.2016 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
5
4
4

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Становища, предложения, въпроси към проекто решенията?
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Предлагам да преминем към гласуване
Заповядайте.

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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 81

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с писмо с Вх. № К-783/ 18.02.2016г. от
Министерство на земеделието и храните Общински съвет - Исперих
РЕШИ:
1. Изразява съгласие за:
1.1.Промяна статута на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан
Аспарух“ гр. Исперих от държавна на общинска професионална гимназия.
1.2. Промяна на финансиращия орган на ПГСС „Хан Аспарух“ гр. Исперих, от
бюджета на Министерството на земеделието и храните към бюджета на Община
Исперих, считано от 01.01.2017г.
1.3. Придобиване в общинска собственост на предоставените за управление от
професионалната гимназия държавни имоти.
2. Упълномощава Кмета на Община Исперих да извърши всички дейности по
промяна статута на ПГСС „Хан Аспарух“ гр. Исперих и придобиване от Община
Исперих на собствеността на управляваните от училището имоти.
3. Решението да се изпрати на Министерство на земеделието и храните в срок до
15.04.2016г.
4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Актуализиране на Програмата за реализиране на Общински план за
развитие 2014-2020 г. към Приоритетна област 5. Наследство и Туризъм .
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адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Преди да продължим предлагам Заместник Председателя та Общински съвет
Исперих г-н Венелин Вутов да продължи да води заседанието, тъй като по следващите
докладни вносител съм аз.
Заповядайте г-н Вутов да продължите воденето на заседанието.
Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Председател.
Заповядайте да докладвате по докладната записка.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Общинският план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г. е
документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на
Общината, приет с Решение № 396 на Общински съвет - Исперих, Протокол 44 от
21.07.2014 г. Той е в съответствие с действащите към момента на изготвянето му
нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените
национални и регионални цели и приоритети на развитието в България в периода 20142020 г. В допълнение на това, планът е съобразен със специфичните условия, ред и
изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното
самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра
и имотния регистър. В програмата за реализацията му са заложени мерки и дейности,
съобразно известните към момента на изготвянето му проекто документи по
Оперативните програми на ЕС и Програмата за развитие на селските райони.
В Общинския план за развитие са предвидени мерки за постигане на съответствие
със секторните политики, планове и програми на територията на общината чрез
провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от заинтересованите
страни; разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните
комисии на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС;
актуализиране на приетите от Общинския съвет – Исперих – наредби, стратегии,
концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и мерките, предвидени в
ОПР.
В тази връзка в Общински съвет са входирани две предложения съответно с
вх.№100/17.03.2016 г. и вх.№101/17.03.2016 г. от протойерей Кольо Иванов Димитров,
председател на църковните настоятелства при църква „Св.св. Кирил и Методий“,
гр.Исперих и църква „Св.Архангел Михаил“, с.Голям Поровец. И двете предложения
касаят кандидатстване с проекти по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони”, подмярка 7.6 ,,Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” на
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Подмярка 7.6. предоставя възможности за безвъзмездно финансиране на дейности
за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно
значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на
прилежащите пространства. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 100% от
инвестицията. Бенефициенти по мярката могат да бъдат местни поделения на
вероизповеданията - църкви. Дейностите трябва да се изпълняват на територията на
селските райони на Република България; да отговарят на дефиницията за дребна по
мащаби инфраструктура, да се изпълняват в съответствие с общинския план за
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развитие на съответната община и да нямат отрицателно въздействие върху околната
среда по смисъла на ЗООС.
Уважаеми общински съветници ,
Предвид гореизложеното и необходимостта от актуализиране на Общинския план
за развитие 2014-2020 в Приоритетна област 5. Наследство и туризъм, .предлагам
Общински съвет Исперих да вземе следното РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община
Исперих 2014-2020 г. в Приоритетна област 5 ,, Наследство и туризъм ” с
Приоритет 5.6. ,,Поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство на селата ”
Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Моля председателя на Постояните комисии по « Образование, култура, спорт и
туризъм да докладва за становището на комисията от заседанията им.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатрина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм»
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
28.03.2016 г. от 13.30 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
5
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища по докладната има ли от общинските съветниц.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване.
Заповядайте.
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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 82

На основание чл.21, ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ

РЕШИ:
1. Допълва Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община
Исперих 2014-2020 г. в Приоритетна област 5 ,, Наследство и туризъм ” с
Приоритет 5.6. ,,Поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство на селата ”
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в 7 /седем/ дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК

/ Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Исперих 2014-2020
г. в Приоритетна област 5 ,, Наследство и туризъм ” с Приоритет 5.6.
,,Поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно
наследство на селата ” – приложено на диск/

ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Постъпило предложение от протойерей Кольо Иванов Димитров Председател на църковно настоятелство при църква „Св. Св. Кирил и Методий” , гр.
Исперих.
Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В Общински съвет Исперих е входирано предложение с вх.№100/17.03.2016 г. от
протойерей Кольо Иванов Димитров, председател на църковното настоятелство при
църква „Св.св. Кирил и Методий“, гр.Исперих. Предложението касае кандидатстване с
проект „Ремонт, реконструкция и възстановяване на (реставрация) на църква „Св.св.
Кирил и Методий“, гр.Исперих“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони”, подмярка 7.6 ,,Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
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възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” на
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Подмярка 7.6. предоставя възможности за безвъзмездно финансиране на дейности
за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно
значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на
прилежащите пространства. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 100% от
инвестицията. Бенефициенти по мярката могат да бъдат местни поделения на
вероизповеданията - църкви. Дейностите трябва да се изпълняват на територията на
селските райони на Република България; да отговарят на дефиницията за дребна по
мащаби инфраструктура, да се изпълняват в съответствие с общинския план за
развитие на съответната община и да нямат отрицателно въздействие върху околната
среда по смисъла на ЗООС.
Разработеният проект предвижда изпълнението на следните дейности:
• Стабилизиране на основите с оглед ограничаване на деформациите във връхната
конструкция. Стоманобетонов пръстен по контура на сградата с подбиване на
основите и разширяване на основната плоскост на ивичните фундаменти или
зоново заздравяване на земната;
• Предпазване на основите от повърхностни води;
• Направа на мазана хидроизолация;
• Изграждане на нов армиран водоплътен тротоар около сградата на храма покрит
с плочи от естествен камък с минимална широчина от 2,00 m и наклон,
осигуряващ оттичането на водата далеч от сградата;
• Подмяна на всички керемиди на покривa с BRAMAC – АТИКА – АНТИК
полагане на хидроизолационна мембрана;
• Ремонт на олуци и водостоци – да се отведе дъждовната вода далеч от сградата,
като водостоците се вкарват в тротоара и посредством ревизия с напречна
решетка се осигурява отвеждането на водата;
• възстановяване на покрива по съществуващата дървена конструкция;
• дъсченият таван се подменя с нов, като се полага изолация;
• подмяна на дюшемето с ново;
• подмяна на дървените стьлби към балкона, както и парапетът на стьлбите
• Предвижда се възстановяване на вътрешна мазилка изцяло;
• Подмяна на съществуваща дограма с нова дървена дограма със стъклопакет и
естествен цвят, като се запази членението;
• Предвижда се подмяна на вратите с нови от масивон дърво –дъб или бук;
• Подмяна на съществуващата теракота, като се възстановява съществуващо подово
покритие от дялан камък;
• Фасадите на църквата се третират с изцяло нова минерална мазилка и полагане на
изолация.
• Предвидени са мероприятия по благоустрояване, озеленяване и алейно осветление в
парцела.
• Ремонт на каменен цокъл по фасадата;
• Проект за оформяне на двора с алеи, дървета, цветя, храсти. Да преобладава
тревната зона.
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• Монтиране на парково LED осветление и окабеляване;
• Подмяна на оградната мрежа и предвиждане на нова аналогична по
регулационните граници със съседните имоти.
• Реновиране на комбинираната ограда (50-60 см. плътна част от каменна зидария
и ажурна част с височина 1,10 м. от ковано желязо)
• Предвиждане на нова допълнителна метална ажурна врата от ковано желязо с
широчина до 3,00 м. в синхрон с оградата.
• Мълниезащита.
Сградата за църковно-просветна дейност в парцела (помощна сграда) служи като
спомагателна постройка за битовите нужди на свещенослужителите и като канцеларии.
Разпределението включва : антре, стая, две канцеларии, офис и баня и тоалетна. Сградата е
полумасивна с гредоред и четирискатен дървен покрив, покрит с керемиди. Фасадите на
помощната сграда са с минерална мазилка u PVC дограма.
Предвиждат се следните мероприятия по ремонта на помощната сграда:
• саниране, ремонт на покрива, улуци и водосточни тръби и частично укрепване.
• ВиК инсталациите на църквата и помощната сграда са съществуващи и не подлежат
на промяна.
• ЕЛ инсталацията на помощната сграда е съществуваща и не подлежи на промяна.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме
следното РЕШЕНИЕ:
1. Проект „Ремонт, реконструкция и възстановяване /реставрация/ на църква
„Св. Св. Кирил и Методий” , гр. Исперих, с който църковно настоятелство към
църква „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Исперих ще кандидатства по мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.6. ,,Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата” от Програмата за развитие на селските райони 20142020 г., е в съответствие с приоритет 5.6 ,,Поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природно наследство на селата” на Приоритетна
област 5 ,,Наследство и туризъм“ на Общинския план за развитие на община
Исперих 2014-2020 г.

Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Моля председателя на Постояните комисии по « Образование, култура, спорт и
туризъм да докладва за становището на комисията от заседанията им.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатрина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм»
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
28.03.2016 г. от 13.30 часа, след разглеждането на докладната записка
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Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
5
5
5

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища по докладната има ли от общинските съветниц.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване.
Заповядайте.
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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 83

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и изискванията на мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.6 ,,Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата” на Програмата за развитие на селските райони 20142020 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Проект „Ремонт, реконструкция и възстановяване /реставрация/ на църква
„Св. Св. Кирил и Методий” , гр. Исперих, с който църковно настоятелство към
църква „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Исперих ще кандидатства по мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.6. ,,Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата” от Програмата за развитие на селските райони 20142020 г., е в съответствие с приоритет 5.6 ,,Поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природно наследство на селата” на Приоритетна
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област 5 ,,Наследство и туризъм“ на Общинския план за развитие на община
Исперих 2014-2020 г.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в 7 /седем/ дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК

ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Постъпило предложение от протойерей Кольо Иванов Димитров Председател на църковно настоятелство при църква „Св.Архангел Михаил” село Голям
Поровец.
Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров.
адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В Общински съвет Исперих е входирано предложение с вх.№101/17.03.2016 г. от
протойерей Кольо Иванов Димитров, председател на църковното настоятелство при
църква „Св.Архангел Михаил” с. Голям Поровец, община Исперих. Предложението
касае кандидатстване с проект „Ремонт, реконструкция и възстановяване на
(реставрация) на църква „Св.Архангел Михаил” с. Голям Поровец“ по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.6
,,Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство на селата” на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г.
Подмярка 7.6. предоставя възможности за безвъзмездно финансиране на дейности
за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно
значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на
прилежащите пространства. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 100% от
инвестицията. Бенефициенти по мярката могат да бъдат местни поделения на
вероизповеданията - църкви. Дейностите трябва да се изпълняват на територията на
селските райони на Република България; да отговарят на дефиницията за дребна по
мащаби инфраструктура, да се изпълняват в съответствие с общинския план за
развитие на съответната община и да нямат отрицателно въздействие върху околната
среда по смисъла на ЗООС.
Разработеният проект предвижда изпълнението на следните дейности:
•

Компрометираните части от носещата конструкция на покрива се заменят
със нови. Покривното покритие – керемиди, ламарина и дървената
обшивка ще се подменят изцяло. Всички улуци и водосточни тръби ще се
подменят с нови, а там където липсват ще се положат. Водите ще се
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отведат далеч от основите на Храма посредством вкарване на
водосточните тръби под тротоарите около Храма, като се предвижда
полагането на ревизия с напречна на тротоарите решетка.
• Тамбурът ще се измаже отвътре. Дървената конструкция на купола и
подовата конструкция на коти +7,13 и +8,56 ще се реновират – където и
колкото е необходимо.
• Външната мазилка ще се изкърпи, изцяло и ще се положи нова гладка
вароциментова мазилка.
• Около Храма ще се изпълнят водоплътни бетонни тротоари, облицовани с
местен камък, с ширина мин. 2,00 – 2,40 м. с подходящ наклон за
отвеждане на дъждовните води далеч от основите на сградата.
• В основата на сградата ще се предвиди стягащ пръстен от стоманобетон,
покрит с хидроизолационно покритие.
• Външната стълба при входа към олтара ще се демонтира и ще се изпълни с
нова стоманобетонова.
• Портикът при входа на Храма ще се презида и измаже. Дървената му
конструкция ще се реновира, циглите и улуците ще се подменят.
Проектирана е рампа, за да се осигури достъпът на хора с увреждания.
• Дюшемето на първия етаж ще се демонтира изцяло и ще се положи
армирана стб. настилка, покрита с керамични плочи. Дървеното дюшаме
по пода на Емпорето и стълбите ще се почистят от остатъците блажна боя
и ще се импрегнират с Bochemit Forte. Дървеният парапет на емпорето ще
се демонтира и ще се монтира нов дървен парапет.
• По стените и таваните пукнатините ще се почистят и запълнят, след което
ще се нанесе нова мазилка.
• Всички дървени елементи от интериора ще се обработят срещу дървояди.
• Сводът над наоса ще се демонтира и ще се замени с аквапанели, който да
повтори формите на тавана.
• Входните врати ще се подменят с нови дървени. Дограмата ще се замени с
дървена със стъклопакет.
• Основната цел на така предложеният проект е отстраняването на
проблемите, засегнали сградата; защитата от по-нататъшни вредни
влияния и експонирането на ценностите й.
Методологията на работата предвижда пълно проучване на обекта -in situ и на
наличните сведения за неговата история и предишни ремонтни намеси. Изясняване на
онези пунктове, които биха могли да дадат важни сведения за първообраза му.
Конструктивната намеса ще се състои в подсилване на носещите елементи по
покривната конструкция и в основата,
укрепване на отворите по фасади,
конструктивно префугиране на зидарията. Проектиране на нова настилка на първия
етаж, нова рампа и нова външна стоманобетонова стълба при входа към олтара.
Вътрешното колоритно оформление по стени и тавани е обект на работа на екип
художници - реставратори от Великотърновския университет.
ПРОЕКТИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ХРАМА:
1. Почистване на двора от избуялата растителност.
2. Оформяне на кътовете за сядане.
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ НА ХРАМА:

64

В момента Храма се отоплява с голяма печка на твърдо гориво, която
допълнително допринася за опушването на стените.
С проекта за отопление и вентилация на храма се предвиждат колонни
климатици от конвенционален тип. Този вид климатици се препоръчват за помещения с
високи тавани и там където е невъзможно монтирането на обикновен стенен климатик.
Освен това са икономични. Корпусът на външното тяло е с неръждаемо покритие.
Управлението на климатика е посредством LCD дисплей. Има функции за
„автоматична диагностика” и „автоматичен рестарт”. Колонните климатици имат
функция, при която се вкарва чист въздух в помещението от външната среда. По този
начин и чрез инфилтрация ще се осигурява свеж въздух. Климатиците използват
безвреден за околната среда хладилен агент – R 410 А, който е с нулево въздействие
върху озоновия слой. Освен това имат функция за контрол на влагата на въздуха в
помещението, което предотвратява появата на вредни микроорганизми, плесени и
мухъл.
РЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪПНОСТ:
При проектирането на реконструкцията на сградата са спазени изискванията на
Наредба № 4 от 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с
увреждания, по отношение на осигуряване на достъпен вход и достъпен маршрут до
храма.
Входът на църквата отговаря на изискванията за достъпност по отношение на
площадките пред нея и размера на входната врата. Новопредвидената рампа е с
необходимия наклон. Предвижда се метален парапет.
ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ОСВЕН РЕСТАВРАЦИЯТА НА ХРАМА:
Освен реставрацията на храма се налагат и други строителни работи във връзка с
благоустрояването на двора и неговото ограждане. Показани са в чертеж Ситуационен
план и благоустрояване. Предвиждат се нови водоплътни настилки около Храма. При
входа се увеличава плочника, възстановява се водомерната шахта и градинската чешма.
Съществуващите входни стъпала се заменят с нови. Предвижда се рампа за хора с
увреждания и нова площадка пред входната врата на Храма, отговарящи на
изискванията на Наредба №4. Съществуващата оградна мрежа да се замени с нова, тъй
като старата е амортизирана и разрушена на места.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме
следното РЕШЕНИЕ:
1. Проект „Ремонт, реконструкция и възстановяване /реставрация/ на църква
„Св.Архангел Михаил” с. Голям Поровец“, с който църковно настоятелство към
църква „Св.Архангел Михаил” с. Голям Поровец“, ще кандидатства по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.6.
,,Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство на селата” от Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г., е в съответствие с приоритет 5.6 ,,Поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата ”
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на Приоритетна област 5 ,,Наследство и туризъм“ на Общинския план за развитие
на община Исперих 2014-2020 г.
Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих
Моля председателя на Постояните комисии по « Образование, култура, спорт и
туризъм да докладва за становището на комисията от заседанията им.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатрина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм»
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
28.03.2016 г. от 13.30 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
5
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища по докладната има ли от общинските съветниц.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване.
Заповядайте.
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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 84

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и изискванията на мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.6 ,,Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата” на Програмата за развитие на селските райони 20142020 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
66

РЕШИ:
1. Проект „Ремонт, реконструкция и възстановяване /реставрация/ на църква
„Св.Архангел Михаил” с. Голям Поровец“, с който църковно настоятелство към
църква „Св.Архангел Михаил” с. Голям Поровец“, ще кандидатства по мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.6.
,,Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство на селата” от Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г., е в съответствие с приоритет 5.6 ,,Поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата ”
на Приоритетна област 5 ,,Наследство и туризъм“ на Общинския план за развитие
на община Исперих 2014-2020 г.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в 7 /седем/ дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК

ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Исперих за 2015 г.
Заседанието продължи да се води от Председателя на Общински съвет
Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважеми общински съветници,
Общинският план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г. е
документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на
Общината, приет с Решение № 396 на Общински съвет - Исперих, Протокол 44 от
21.07.2014 г. Той е в съответствие с действащите към момента на изготвянето му
нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените
национални и регионални цели и приоритети на развитието в България в периода 20142020 г.. В допълнение на това, планът е съобразен със специфичните условия, ред и
изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното
самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра
и имотния регистър. Общинските планове за развитие са част от системата от
документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие,
включваща още Националния план за развитие, Националната стратегическа
референтна рамка, оперативните програми, съфинансирани от фондовете на
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Европейския съюз, Националната стратегия за регионално развитие, регионалните
планове за развитие и областните стратегии за развитие.
С цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното и местното
развитие се извършва наблюдение на изпълнението на целите и приоритетите за
регионално и местно развитие съгласно определени физически и финансови
индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за
управление.
Съгласно чл.91, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално
развитие (в сила от 31.08.2008 г.) за резултатите от наблюдението на изпълнението на
общинския план за развитие се разработва годишен доклад.
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в
частност промените в социално-икономическите условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Мерки за преодоляване на проблемите, възникнали в процеса на прилагане
на общинския план за развитие
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от
общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме
следното РЕШЕНИЕ
1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Исперих за 2015 г.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля председателя на Постояните комисии по « Образование, култура, спорт и
туризъм да докладва за становището на комисията от заседанията им.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатрина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм»
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
28.03.2016 г. от 13.30 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
5
5
5

„ Против”

„Въздържал се”

0

0
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Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища по докладната.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване.
Заповядайте.

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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 85

На основание: чл. 23, т. 4 и чл. 24, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91,
ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и във връзка с
чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и ал.2
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Исперих за 2015 г.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на
Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за
развитие на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
/ годишния доклад за наблюдение изпълбнение на Общинския план за развитие на
Община Исперих за 2015 г. е приложен на диск към протокола/
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ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на "Многопрофилна

болница за активно лечение – Исперих” ЕООД 7400 гр. Исперих , ул. " Ахинора" 39

адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно Закона за лечебните заведения Управителите на общинските лечебни
заведения се определят от собственика след конкурс. Имайки предвид тези изисквания
предлагам Общински съвет-Исперих да приеме следното РЕЩШЕНИЕ:
I.ОБЯВЯВА конкурс за възлагане управлението на "Многопрофилна болница

за активно лечение – Исперих” ЕООД , град Исперих. Кандидатите за заемане на длъжността
Управител на лечебното заведениеследва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба №9
от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, а именно:
1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина,
съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с
образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с
призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по
икономика на здравеопазването;
2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по
дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователноквалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да
имат придобита специалност;
3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани.
Кандидатите е необходимо да представят следните документи: Диплом за
завършено образование, документ за придобита специалност, документ удостоверяващ
трудовият им стаж, Удостоверение за съдимост, автобиография. Информация относно
темите предмет на събеседването могат да получат от канцеларията на Общински съвет
Исперих на адрес: ул. „Васил Левски“ №70, гр. Исперих в тридневен срок от датата на
публикуване на Решението на Общински съвет Исперих за откриване на конкурс за
възлагане на управлението на "Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих”
ЕООД, град Исперих. Конкурсът да се проведе в първия работен ден, след изтичане на
30 дена, считано от датата на публикуване на Решението, в заседателната зала на
Общински съвет Исперих от 10:00 часа.
II. Обявеният конкурс да се проведе на три етапа:
1. проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания;
2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното
заведение за тригодишен период;
3. събеседване с кандидатите.
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III. Общински съвет Исперих назначава комисия за организиране и провеждане на
конкурс за възлагане управлението на на "Многопрофилна болница за активно лечение
– Исперих” ЕООД, град Исперих в състав:
Председател: Айджан Бейтула-Заместник кмет на Община Исперих;
Секратар: д-р Ася Генева – директор на РЗИ-Разград;
Членове:
1. Д-р Иван Василев Гайдаров – анестезиолог-реаниматор;
2. Адв. Даниел Димитров Йорданов – правоспособен юрист;
3. Зейти Фераим - общински съветник.
Със задача: да организира приемането на документите, подготовката и
провеждането на конкурса; изготви и предостави на кандидатите информация относно
темите-предмет на събеседването; да разглежда постъпилите заявления, да оцени
разработката по чл.2, ал.2, т.2 от Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за
лечебните заведения и да проведе събеседване с кандидатите; да предложи за
одобрение от ОбС Исперих кандидата, спечелил конкурса и класирането по ред на
следващите участници.
Определя възнаграждение на членовете на комисията, както следва:
Председател-30,00 лева, членове-30,00 лева.
IV. Решението да се публикува в един централен и един местен всекидневник.
V. Утвърждава Проект на Договор за възлагане управлението на "Многопрофилна
болница за активно лечение – Исперих” ЕООД, гр. Исперих, ул. „Ахинора" 39 Приложение №1 неразделна част към настоящата Докладна записка.
VI. Упълномощава Кмета на Община Исперих да сключи Договор за възлагане на
управлението на "Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих” ЕООД, гр.
Исперих, ул. „Ахинора" 39 със спечелилия конкурса участник.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съ вет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля председателите на Постояните комисии по « Законост и обществен ред» и
« Социални дейности и здравеопазване» да докладват за становището на комисиите
от заседанията им.
Като водеща първо ПК по « Законост и обществен ред» да докладвате за
станвището на комисията.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 28.03.2016 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0
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Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Заповядайте г-н Мюсреф. Докладната записка бе разгледана и от ПК по «
Социални дейности и здравеопазване» , като участваща.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по " Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
28.03.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка

Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
5
5
4

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Становища, предложения, въпроси към проекто решенията?
Заповядайте г-жо Романска.
Даринка Романска - общински съветник от групата на БСП.
Във проекто договора към докладната, а именно:
1. ОБЩИНА ИСПЕРИХ, със седалище и адрес на управление гр.Исперих, ул.
„Дунав” № 2, ЕИК: 000505821, представлявана от БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ
- Кмет на Община Исперих и Янка Митева – Директор на дирекция „ИРФ“ при Община
Исперих, наричана ДОВЕРИТЕЛ от една страна, защо трябва да е подписван този
договор от Директор на Дирекция " ИРФ", а не само от Кмета на общината. Удачно ли е
това?
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Тук съгласно двойния подпис договорите се подписват от Кмета на общината и
главния счетоводител. Тук както е представено би трбявало договора да се подписва от
главния счетоводител, а не от Директор Дирекция " ИРФ".
Други въпроси.
Преди да преминем към гласуване, подадена е декларация от г-н Гюнел Мюсреф
- Заместник Председател на Общински съвет Исперих по чл. 12, т.4 от ЗПУКИ и същия
няма да вземе участие при гласуването.
Предлагам да преминем към гласуване.
Заповядайте.
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Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 86

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.3 от Закона за
лечебните заведения, чл.2, чл.3, чл.4, чл.5 и чл.6 от Наредба №9 от 26.06.2000г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I.ОБЯВЯВА конкурс за възлагане управлението на "Многопрофилна болница

за активно лечение – Исперих” ЕООД , град Исперих. Кандидатите за заемане на длъжността
Управител на лечебното заведениеследва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба №9
от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, а именно:
1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина,
съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с
образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с
призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по
икономика на здравеопазването;
2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по
дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователноквалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да
имат придобита специалност;
3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани.
Кандидатите е необходимо да представят следните документи: Диплом за
завършено образование, документ за придобита специалност, документ удостоверяващ
трудовият им стаж, Удостоверение за съдимост, автобиография. Информация относно
темите предмет на събеседването могат да получат от канцеларията на Общински съвет
Исперих на адрес: ул. „Васил Левски“ №70, гр. Исперих в тридневен срок от датата на
публикуване на Решението на Общински съвет Исперих за откриване на конкурс за
възлагане на управлението на "Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих”
ЕООД, град Исперих. Конкурсът да се проведе в първия работен ден, след изтичане на
30 дена, считано от датата на публикуване на Решението, в заседателната зала на
Общински съвет Исперих от 10:00 часа.
II. Обявеният конкурс да се проведе на три етапа:
1. проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания;
73

2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното
заведение за тригодишен период;
3. събеседване с кандидатите.
III. Общински съвет Исперих назначава комисия за организиране и провеждане на
конкурс за възлагане управлението на на "Многопрофилна болница за активно лечение
– Исперих” ЕООД, град Исперих в състав:
Председател: Айджан Бейтула-Заместник кмет на Община Исперих;
Секратар: д-р Ася Генева – директор на РЗИ-Разград;
Членове:
4. Д-р Иван Василев Гайдаров – анестезиолог-реаниматор;
5. Адв. Даниел Димитров Йорданов – правоспособен юрист;
6. Зейти Фераим - общински съветник.
Със задача: да организира приемането на документите, подготовката и
провеждането на конкурса; изготви и предостави на кандидатите информация относно
темите-предмет на събеседването; да разглежда постъпилите заявления, да оцени
разработката по чл.2, ал.2, т.2 от Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за
лечебните заведения и да проведе събеседване с кандидатите; да предложи за
одобрение от ОбС Исперих кандидата, спечелил конкурса и класирането по ред на
следващите участници.
Определя възнаграждение на членовете на комисията, както следва:
Председател-30,00 лева, членове-30,00 лева.
IV. Решението да се публикува в един централен и един местен всекидневник.
V. Утвърждава Проект на Договор за възлагане управлението на "Многопрофилна
болница за активно лечение – Исперих” ЕООД, гр. Исперих, ул. „Ахинора" 39 Приложение №1 неразделна част към настоящата Докладна записка.
VI. Упълномощава Кмета на Община Исперих да сключи Договор за възлагане на
управлението на "Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих” ЕООД, гр.
Исперих, ул. „Ахинора" 39 със спечелилия конкурса участник.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на Областния
Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Решението подлежи на Обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: монтиране на паметна плоча на поетесата Петя Петкова Йорданова
върху фасадата на Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” гр. Исперих.
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адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” гр. Исперих е най-големият
библиотечно-библиографски и информационен център в община Исперих, доказала
своя принос в издигането на духовния облик на града и региона.
Тази година се навършват 125 години библиотечно дело в гр. Исперих, 85
години от рождението на Петя Йорданова – патрон на библиотеката и 65 години
литературен кръжок - Исперих, който от 1995г. носи нейното име.
Изразявайки волята на Инициативния комитет и Дирекционния съвет на
библиотеката, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следното решение:
1. Дава съгласие за монтиране Паметна плоча на поетесата Петя Йорданова върху
фасадата на Централна общинска библиотека „Петя Йорданова“– общинска
собственост по плана на гр. Исперих.
2. Изработването и монтажа на паметната плоча да бъдат съгласувани с главния
архитект и отдел „Общинска собственост” на Общинска администрация Исперих, при
спазване на условията на чл.57, ал. 1. от Закона за устройство на територията.
3. Възлага на главния архитект на общината, въз основа на настоящото решение, да
издаде разрешение за поставяне.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Моля председателя на Постояните комисии по « Образование, култура, спорт и
туризъм да докладва за становището на комисията от заседанията им.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатрина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм»
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
28.03.2016 г. от 13.30 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
5
5
5

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища по докладната.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване.
Заповядайте.
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Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 87

На основание чл.21, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет - Исперих
РЕШИ:
1. Дава съгласие за монтиране Паметна плоча на поетесата Петя Йорданова върху
фасадата на Централна общинска библиотека „Петя Йорданова“– общинска
собственост по плана на гр. Исперих.
2. Изработването и монтажа на паметната плоча да бъдат съгласувани с главния
архитект и отдел „Общинска собственост” на Общинска администрация Исперих, при
спазване на условията на чл.57, ал. 1. от Закона за устройство на територията.
3. Възлага на главния архитект на общината, въз основа на настоящото решение, да
издаде разрешение за поставяне.
4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот-частна общинска
собственост, представляващи помещения от автоспирка в с. Лудогорци, община
Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С АОС №1182 от 16.07.2003г. е актуван общински имот – частна общинска
собственост, представляващ масивна сграда «Автоспирка» със обща застроена площ
136 кв.м. находящ се в с. Лудогорци, общ. Исперих ул. «Тунджа» №39.
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Едно от помещенията на автоспирката е с площ 26 кв.м и през периода
01.11.2009год. до 01.11.2014год. е отдадено под наем за клубна дейност на ЕТ „Мелек2008-Сервет Хюсеин“.
Другата част от сградата, включваща търговска част и две складови помещения с
обща площ 74 кв.м е отдадена под наем за търговска дейност на ЕТ „Мелек-2008Сервет Хюсеин“ с договор за наем от 01.01.2009год. след проведен публичен търг с
явно наддаване за срок от 3 години. Със Заповед № 14/05.01.2012год. на Кмета на
община Исперих срокът на договора за наем е удължен с още 4 години.
В отговор на заявление от 16.11.2015г. от наемателя за удължаване на срока на
договора с писмо от 19.11.2015год. на кмета на община Исперих поради изтичане на
срока на договора същият е прекратен. Предложението на кмета на с.Лудогорци е за
помещението на автоспирката в селото да се проведе нова процедура за отдаване под
наем чрез публичен търг с явно наддаване поради интерес и от други лица за ползване
му.
Настоящото предложение за провеждане на нова процедура
е поради
целесъобразността за имоти с повишен интерес за наемане за да се организират
публични търгове с явно наддаване.
Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет
следните РЕШЕНИЯ:

- Исперих да вземе

I. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем части от недвижим имот частна общинска собственост, представляващи помещения от автоспирка в с. Лудогорци общ.
Исперих ул. «Тунджа» №39, актуван с АОС №1182 от 16.07.2003г. за срок от 5 (пет)
години чрез публичен търг с явно наддаване, както следва:
1.1.Помещение с площ 26 ( двадесет и шест) кв.м за Клубна дейност при начална
месечна наемна тръжна цена в размер на 26 ( двадесет и шест) лева, съгласно Тарифа за
определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв. м
реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1 към Наредба №27 на
Общински съвет - Исперих и стъпка за наддаване в размер на 2 (два) лева.
1.2. Помещения с обща площ 74 (седемдесет и четири) кв.м за Търговска дейност
при начална месечна наемна тръжна цена в размер на 148 ( сто и четиридесет и осем)
лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за
отдаване под наем за 1 кв. м реална площ от общински недвижими имоти - Приложение
1 към Наредба №27 на Общински съвет - Исперих и стъпка за наддаване в размер на 14
(четиринадесет) лева.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе
търга и сключи договор за наем.
Благодаря.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
/Преди да дам думата на председателите на постояните комисии за протокола да се
отбележи, че общинския съветник Мустафа Закир Рашид зае местото си в залата и
броя на общинските съветници присъстващи в залата става 27/.
Моля председателите на комисите да докладват.
Като водеща първо ПК по « Законост и обществен ред» да докладвате за
станвището на комисията.
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Росица Митева– Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 28.03.2016 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин. Вашата комисия е участваща.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
28.03.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

На заседание на постояната комисия бяханаправени две предложения:
Първото предложение е докладната да се внесе на заседание с проекто
решението направено от Кмета на Община Исперих.
Второто предложение е направено от общинския съветник Зейти Фераим за
удължаване срока на договора за наем.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Откривам дебатите.
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим - общински съветник от политически представителната
група на ДПС.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съмветници,
Доста време дебатирахме за това място и смятам, че на всички ви стана ясно
какви са мотивите ми и несъгласието ми тази автоспирка да не се отдава на търг, а да се
удължи срока на договора за наем на досегашния наемател. При нас стана практика
точно по такъв вид договор да се посочва, че лицето " няма задължения по договора".
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Мотива, че наемателя има задължения към Община Исперих като физическо лице не
дава основание за прекратяване на договора му за наем.
Наемателя в срок е подал заявлението си за удължаване срока на договора.
Плащало си е наема редовно, също така е погасило и задълженията си към Община
Исперих.
Искам да попитам защо сумата за наем в проекто решението на тази докладна е
143.00 лв., когато досега наемателя е плащал наем в порядъка на 300 лв.
Не заставам зад лицето досегашен наемател на помещението, и не искам да бъде
облагоденстван. Но трябва да вземаме правилни решения и да внимаваме със
текстовете в докладните. На заседание на постояните комисии разбрах, че има
подадени нови заявления от желаещи да участват в търга за това помещение. Смятам,
че това е театър и ние участваме в него. Искам да кажа също, че кметовете по населени
места, както и Кмета на общината нямат право да се разпореждат с общинските имоти,
това право има само Общинския съвет.
Обръщам се към всички общински съветници да гласуват по съвест. Нека с
решението си да покажем, че ние сме безпристрастни и работим за благото на
общината.
адв. Данвиел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин - Председател на ПК по " Стопански дейности и европейско
развитие"
Уважаеми общински съветници,
Както каза колегата общински съветник всички сме се заклели да работим за
благото на гражданите в тази община. Аз искам да изложа моите факти и нека всеки
гласува по съвест.
Между Община Исперих и Сервет......... има сключен договор като физическо
лице, не като едноличен търговец. Договора е от 03.12.2008 г. и продължава с Анекс
през 2014 г. със Управител Сервет Карахюсеин.
/ адв. Даниел Димитров поясни, че ЕТ няма управител/.
Така е записано в Анекса г-н Димитров.
Същия има задължения като физическо лице или като Кмет на населено място.
До предишното заседание на Общински съвет Исперих същия господин дължи на
Община Исперих сумата в порядака на седемстотин и нещо за стопанската 2091492015
от наем на земи от общински поземлен фонд.
Има и други факти:
На 03.03.2013 г. за имот, а именно християнските гробища, същия господин е
взел наем и тези средства не са внесени в бюджета, със предтекст, че ще ги ползва за
гробищния парк.
На 21.01.2014 г. също е вземал наем от 375 лв.за мюсюлманските грлобища.
/ питане от общинския съветник Росица Митева - от кого е вземат наема/
На 07.054.2015г. при проверка от РЗИ - Разград на мюсюлманските и
християнските гробища е направено предписание, че същите не са оградени.
На 04.06.2015 г. същия господин фактурира колчета за сумата от 1200 лв., които
колчета ги няма. Бодливата тел също я няма.
Това са фактите с които исках да ви запозная. Нека всеки гласува по съвест.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
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Заповядайте г-н Фераим.
Имате право на една реплика според Правилника.
Зейти Фераим - общински съветник от политически представителната
група на ДПС.
Уважаеми общински съветници,
Ние говорим и разглеждаме докладна записка за прекратяване или удължаване
договора за наем на помещение на ходящо се на Автоспирка с. Лудогорци.
Защо когато имате такива документи и факти не сте сезирали компетентните
органи. Ние не сме съд, прокуратура или полиция. Отправете въпросите си и
представете фактите си по компетентност на съответните органи.
В момента изместваме нещата от същността им.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Да чуем становището на кмета на с. Лудогорци.
Емиене Мехмед - Кмет на кметство с. Лудогорци.
Становището ми е да се гласува проекто решението по докладната внесена от
Кмета на Община Исперих за решение на днешното заседание.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Рафи.
Шенол Рафи - общински съветник от политически представителна група "
Обединена България".
Уважаеми общински съветници,
По смисъла на Търговския закон ЕТ и физическо лице се припокриват проверил
съм го. На 18.02. когато заседаваше нашата комисия това лице не беше си платило още
задълженията към Община Исперих въпреки, че му са пратени две писма. Интересно
ми е когато чуя колегите от ДПРС така яростно да го защитават имам съмнения по
това. Наемателя освен, че дължи средства, но е влязъл и в конфликт с общината, защото
той едновременно е бил кмет на населено място и управител на ЕТ. Това лице какво е
бил през този период кмет или управител на магазин.
Тук имам заявка от този въпросния господин за чакъл, баластра, цимент и др.
Росица Миетева - Председател на ПК по " Законост и обществен ред"
Господин Рафи това не е предмет на обсъждането. Нека се ограничим по проекта
за решение представен ни от Кмета на общината по докладната.
Шенол Рафи . общински съветник от политически представителната група
" Обединена България".
Искам да се направи комисия от общински съветници, които да проверят къде са
тези материали.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Това е работа на Кмета на общината. Има назначен вътрешеен одитор и той
може да бъде упълномощен да извърши такава проверка.
Заповядайте г- н Рашид.
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Мустафа Рашид - общински съветник от политически представителната
група " Обединена България".
Уважаеми общински съветници,
Чухме достатъчно аргументи от двете страни. Аз също искам да кажа няколко
думи за този обект. Доста често съм в с. Лудогорци и имам поглед върху този проблем.
Обекта е апетитен, на възлово място е и ето защо има желаещи за този обект. За
предходните магазини в с. Йонково и с. Райнино нямаше кандидати и нямаше спор.
Поради това, че обекта е апетитен моето мнение е да се отдадена на търг за да може и
общината да печели от това, като се вдигне наемната цена.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим - общински съветник от политически представителната
група на ДПС.
Нашето възражение е, че в докладната внесена на предходното заседание не е
споменавано, че има и други кандидати, както и това ще даде възможност да се вдигне
наемната цена. Ние оспорихме начина на представяне на докладната. Също така на
заседание на комисията председателя на постояната комисия изказа мнение, че ще му
покаже на наемателя сега...........
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г.н Кмет.
Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих.
Уважаеми съветници за да внеса тази докладна с такова проекто решение съм
вземал мнението на кмета на населеното място. Питал съм всички кметове по населени
места, където се отдаваха помещения под наем.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф - Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Прява процедурно предложение.
Да се прекратят дебатите по тази докладна записка.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Постъпи предложение за прекратяване на дебатите.
Моля общинските съветници да преминем към гласуване на предложението за
прекратяване на дебатите.
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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
26
0
1
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адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги преминаваме към гласуване на решението по докладната
записка внесена от Кмета на Община Исперих.
Гласуването е поименно.

СПИСЪК

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 31.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот-частна общинска
собственост, представляващи помещения от автоспирка в с. Лудогорци, община
Исперих.
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За

„ против”

„въздържал се”

против
против
против

-

За
За

против
против

против
против
против
против
против

Въздържал се

За
За
против
За
За
За
За
За

Въздържал се
Въздържал се

против

Въздържал се
Въздържал се

Подпис
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
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След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
10
12
5
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 88

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ:
1. НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЯТА по докладна записка от Бейсим Руфад –
Кмет на Община Исперих с Вх. № 87 от 08.03.2016 година
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот-частна общинска
собственост, представляващи помещения от автоспирка в с. Лудогорци, община
Исперих.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги общински съветници,
Имате право да обесните отрицателния си вот.
Първо искам аз да взема отношение и да обесня защо гласувах „ против”.
Тази докладна се разглежда за втори път на заседание на Общински съвет
Исперих. И ако някой си мисли, че го обсъждаме от грижа за общината не е така. Цели
се надскачане с политически цели.
Аз гласувах не по политическа поръчка и политически цели, и ще Ви кажа защо
гласувах „ против”. Никой не стигна до същността на тази докладна за да можем ние да
бъдем едни коректни управленци на общинското имущество.
Договорът за който става въпрос е с № 203 и неговия срок изтича на 01.01.2016
година. Така ли е г-жо Хасанова?
На 16.11.2015г., тоест спазвайки Наредбата за реда и управлението на
общинското имущество, месец преди изтичане срока на договора „Т Сервет Хюсеин е
внесъл искане да му бъде удължен договора за периода, който му се полага, мисля че
беше за още три години.
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Със писмо от последваща дата през декември същата година, Кмета на Община
Исперих отговаря на ЕТ – Сервет Хюсеин, че няма да удължи срока на договора и ще
му прекрати същия на основание Раздел VІІ, т.5 от договора мисля че беше.
В Раздел VІІ, т.5 пише, поради изтичане срока на договора, а не става въпрос за
никакви задължения.
Внесена бе докладната на предходното заседание и тогава се установи, че има
проблем със собствеността и ползваните помещения. Общински съвет Исперих върна
докладната за да се изчистят тези неща. В последствие излезе като аргумент наличието
на задължения от лицето.
Уважаеми колеги,
Няма спор в доктрината и в съдебната практика, че физическото лице и
едноличния търговец са самостоятелни правни субекти. Съгласно чл.56 от ТЗ всяко
дееспособно физическо лице с местожителство в страната може да се регистрира като
едноличен търговец. Едноличният търговец извършва по занятие търговска дейност,
изразяващо се в сключването и изпълнението на търговски сделки от рода на тези
посочени в чл.1, ал.1 от ТЗ. Като самостоятелен правен субект на търговското право
едноличният търговец е неразривно свързан с предприятието си, което е съвкупност от
права, задължения и фактически отношения / чл. 15, ал.1 от ТЗ/. Подробни аргументи за
същността на предприятието на едноличния търговец и че то е обособено от неговото
останало имущество, се съдържат в ТР №2/2001г. по т.д. №2/2001г. на ОСГК на ВКС.
Сега кмета на с. Лудогорци казва, че има постъпили заявления за участие в
търга. Към 16.11.2015 г. нямаше постъпили заявления. По отношение на нарушенията,
които цитирате, отправете ги до Кмета на Община Исперих и съответните компетентни
органи. Благодаря.
Други желаещи да вземат отношение.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – Председател на ПК по „ Зоконост и обществен ред”
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Искам да обесня защо цялата политически представителната група на ГЕРБ
гласувахме „ въздържали се”.
Това е наказателен вот към администрацията на общината за недобре
свършената работа. Ние не сме убедени в това, дали ни се предоставят всички
документи и факти, като договори и др. И двете страни във своите изказвания, които
направиха са правилни. Договора с наемателя може да бъде удължен, както и да бъде
прекратен и отдаден на търг.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо Митева.
Колеги приключихме по тази точка дебатите.
Преминаваме към следваща точка от дневния ред.

ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разглеждане на Молба – Заявление от Емине Сабитова Керим за отпускане
на персонална пенсия.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Постъпило е Заявление с Вх. № 102 от 17.03.2016 г. От Емине Сабитова Керим
за отпускане на персонална пенсия на децата и Фераим Феим Ефраим и Ефраим Феим
Ефраим. Баща им Феим Ефраим Керим е починал на 12.02.2014 г. След тежко
заболяване.
Практиката ни е да разгледаме заявлението и с решение на Общинския съвет да
се изпратят до МС за отпускане на персонална пенсия.
Въпроси имате ли.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 89

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.4, ал.3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж обн. В ДВ.бр.48 от 13.юни. 2006 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Общински съвет – Исперих дава съгласие за внасяне на предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Фераим Феим Ефраим
с ЕГН – 0451175025 и Ефраим Феим Ефраим с ЕГН - 1142255026, със законен
представител Емине Сабитова Керим с ЕГН – 8108205073, с постоянен адрис: гр.
Исперих, ж.к „ Васил Априлов”, бл.6, вх.А, ап.9, общ. Исперих, обл. Разград.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли питания, становища от страна на граждани.
Няма.
Преминаваме към последна точка от дневния ред.

ТОЧКА 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник от политически представителната
група на ДПС.
Уважаеми общински съветници,
Излизам на тази трибуна като гражданин на общината. Текат в момента отчетноизборните събрания по читалищата. На отчетно изборното събрание в с. Печеница като
гости присъстваха заместник Кмета на Община Исперих г-жа Айджан Бейтула и
Директор Дирекция « Образование» г-н Сали Назиф. Това е много хубаво, че общинска
администрация се интересува и контролира читалищата. Но се получи друг ефект,
имаше директна намеса от гостите на събранието и то в тази част от дневния ред,
където като точка 1 се включи приемането на нови членове на читалището с право на
глас по нататък.
Зарадвах се, че има представители на общината. Но се получи едно
манипулиране от тяхна страна. В нашия дневен ред на това отчетно изборно събрание
нямахме точка – приемане на нови членове и по Ваше настояване това стана.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
На следващото заседание на Общински съвет Исперих ще предложа отчета за
работата на читалищата в общината. До 30.март по закон всяко читалищно
настоятелство трябва да проведе отчетното си събрание или на всеки три години и
отчетно изборното си събрание. Присъствах на няколко отчетни събрания и лично аз
останах възмутена, защото от толкова години откакто съществуват читалищните
настоятелства такива събрания на някои места не са се правили / става въпрос и за с.
Печеница, където такива събрания не са се провеждали/. Уставите на тези читалища са
съставени и приети през 1996 г. Идеята е не дза ги манипулираме, а ние като
финансиращ орган да ги контролираме. На много места са правени фиктивни
протоколи, без да са провеждани събрания. Искам да въведа практика да се работи в
тези читалища и да има масовост. Намесваме се тогава когато водещите не знаят как да
водят събранието.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет на населено място.
Гюрсел Халид Мустафа – Кмет на кметство с. Лъвино
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
На отчетно изборното събрание на читалище « Пробуда 1928» с. Лъвино
проведено на 28.03.2016 г. също присъстваха представители на общинска
администрация в лицето на Заместник Кмета г-жа Айджан Бейтула и Директор
Дирекция г-н Сали Назиф. На самото заседание по същия начин бе предложенн от
гостите като т.1 от дневния ред да бъде включен приемане на нови членове.
Заявленията бяха представени от секретаря на читалището без да бъдат представени на
Председателя на Читалищното настоятелство. / Кмета на с. Лъвино – подробно запозна
присъстващите със протичането на събранието и поиска ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм» в Общински съвет Исперих на свое заседание да разгледа и изслуша
представителите на читалищното настоятелство и излезе със становище/ .
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други желаещи да вземат отношение.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – Председател на ПК по « Законост и обществен ред»
Имам питане към Кмета на Община Исперих.
Средствата, които гласувахме с Решение от 2014 г. на Общински съвет Исперих
и по точно тези 100 х.лв. за МБАЛ – Исперих преведени ли са?
Отговор на питането бе даден от Кмета на Община Исперих.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
От къде да бъдат вземати тези средства и се изплатят г-жо Митева. До края на
годината, ако имаме средства. Общината няма пари. Ще платим ама няма да е скоро до
края на годината. Приходната част не сме изпълнили.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предлагам да прекратим изказванията.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Общински съвет
Исперих.
Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра по един за
Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за
архива на Общински съвет Исперих

Адв. Даниел Димитров Йорданов

Председател Общински съвет - Исперих:
Сейде Султанова
Протоколист:
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