ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№9
от проведено заседание на Общински съвет - Исперих на
16.03.2016г. от 14.00 часа.
Днес 16.03.2016 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 28 от общо 29 общински съветници. В
залата не присъства общинския съветник Сибел Нермин, няма подадено уведомление и
допускам, че ще закъснение.
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.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по „ Стопански дейности и европейско
развитие”.
Уважаеми господин Председател,
Предлагам докладната записка по точка 1 от дневния ред относно: Предложение
за избор на заместник председатели на Общински съвет Исперих да отпадне.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих:
На какво основание искате да отпадне тази докладна. Бихте ли изложили
мотивите си?
Няма как да отпадне тази докладна записка, тъй като в чл. 65 от Правилника
много ясно е посочено, кои са основанията за отпадането на докладни записки от
дневния ред.
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник от политически представителната
група на ДПС.
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Предлагам докладната записка относно: Предложение за избор на заместник
председатели на Общински съвет Исперих да остане за разглеждане в дневния ред.
Всички общински съветници се запознаха с нея и не виждам основание за
отпадането и.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих:
Други мнения, предложения по проекто дневния ред.
Няма.
Колеги подлагам на гласуване предложението постъпило от общинския
съветник Айдън Хюсеин за това да не бъде включена в дневния ред точка първа,
относно: Предложение за избор на заместник председатели на Общински съвет
Испери.
Който е „ ЗА” да не бъде включена
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Предложение за избор на заместник председатели на Общински съвет
Исперих
Моля да гласува:
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
28
8
20
0
Уважаеми колеги,
Това предложение постъпило от общинския съветник Айдън Хюсеин за
отпадане на т.1 от проекто дневния ред не се приема.
Моля, колеги да преминем към гласуване на проекто дневния ред обявен
първоначално.
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
28
28
0
0
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Общински съвет – Исперих прие следния:
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Предложение за избор на заместник председатели на Общински съвет
Исперих.
2. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на Програма за управление на Кмета на Община Исперих за
мандат
2015-2019 г.
3. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на
Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на части от недвижим имотобщинска
собственост, представляващи помещения от автоспирка в с. Свещари, община Исперих.
4. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на
Община Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на помещение в гр. Исперих
между “Агротрейд – 63“ ЕООД и община Исперих.
5. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на незастроени поземлени имоти за жилищни нужди,
находящи се в селата Средоселци и Печеница, община Исперих, област Разград.
6. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с. Печеница и град
Исперих, Община Исперих, област Разград на собственици на законно построени
сгради в имота.
7. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на ограничени
вещни права и сервитути за изграждане на електропроводно захранване и
водопроводно отклонение за имот ПИ 009002, ЕКАТТЕ 72578 по плана с. Тодорово
през земи общинска собственост.
8. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно:Прекратяване на концесионен договор № 2 от 23.08.2004 год. за
предоставяне на концесия на водоем „Юседжик“ в с. Малък Поровец.
9. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на община Исперих за
периода 2017 – 2019 г.
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10. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Промяна в състава на работна група за наблюдение на Общински план
за развитие 2014 – 2020 г.
11. Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на
Общински съвет Исперих
Относно: Избор на състав на Местна комисия за обществен ред и сигурност към
Общински съвет – Исперих и Комисия по безопасност на движението
12. Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински
съвет Исперих
Относно: Определяне на представители на Община Исперих в колективния
управителен орган на юридическо лице с нестопанска цел Сдружение „Местна
инициативна група – Исперих”, във връзка с изискванията на Наредба 22 от 16.12.2015г
на МЗХ.
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
14. Разни.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Предложение за избор на заместник председатели на Общински съвет
Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Исперих през настоящия мандат е предвидено същия да избира от своя
състав до трима заместник председатели. Тази разпоредба дава
възможност на представените в местният парламент политически
партии да предлагат от своя състав заместник-председатели. Целта на
това представителство е дейността на общински
съвет да бъде
максимално прозрачна и оперативна, в обсъждането на въпроси като
дневен ред и включването на такива въпроси в дневния ред да става
именно от ръководството на местния парламент. В тази връзка, след
направни консултации
политически представителните групи,
предлагам на Общински съвет Исперих да избере за заместник
председатели Гюнел Адем Мюсреф, Хамди Нурула Нурула и Венелин
Данчев Вутов.
Господин
Гюнел Адем Мюсреф е
втори мандат
общински съветник от Движението за права и свободи. Същия бе и
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председател на Общински съвет Исперих предходния мандат. Господин
Хамди Нурула Нурула е трети мандат общински съветник, понастоящем
избран с листата на „Обединена България”, честен отговорен и
старателен общински съветник. Господин Веинелин Вутов е трети
мандат общински съветник от политическа партия ГЕРБ. Предходния
мандат той беше председател на Постоянната комисия по „Образование
здравеопазване и култура”. Предложените колеги общински съветници
за заместник председатели на Общински съвет Исперих имат богат
политически опит, авторитет сред хората в общината и разполагат с
необходимите знания в областта на местната администрация и местното
самоуправление. Считам, че с дейността си те ще допринесат за по
ефективната работа на Общинския съвет и за по доброто му
взаимодействие, както с местната изпълнителна
власт, така и
с
обществеността и гражданите на Исперихска община за популяризиране
дейността на съвета.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих
да вземе следните
Р

Е

Ш

Е Н

И

Я:

На основание чл. 24, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6а, ал.1 и
при условията на чл. 6а, ал.2 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет
Исперих
Р Е Ш И:
ИЗБИРА за заместник председател на Общински съвет Исперих
Гюнел Адем Мюсреф.
ИЗБИРА за заместник председател на Общински съвет Исперих
Хамди Нурула Нурула.
ИЗБИРА за заместник председател на Общински съвет Исперих
Венелин Данчев Вутов.
ли ?

Други предложения, алтернативи към това което предложих имате

Моля, колеги предлагам да преминем към гласуване, което е
поименно.
Заповядайте.
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СПИСЪК

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

редовно заседание на 16.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Предложение за избор на заместник председатели на Общински съвет
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

„ против”
против

против
против
против

За
За
За
За
против
За
За

„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
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
28
20
6
2
Необходимия кворум за приемането на решението е повече от половината
присъстващи. При този резултат.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 62

На основание чл. 24, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6а, ал.1 и
при условията на чл. 6а, ал.2 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет
Исперих
Р Е Ш И:
ИЗБИРА за заместник председател на Общински съвет Исперих
Гюнел Адем Мюсреф.
ИЗБИРА за заместник председател на Общински съвет Исперих
Хамди Нурула Нурула.
ИЗБИРА за заместник председател на Общински съвет Исперих
Венелин Данчев Вутов.
Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и на
Областния Управител на Област Разград седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Председателя на Общински съвет Исперих
заместник председатели на Общински съвет Исперих.

честити на новоизбраните
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ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на Програма за управление на Кмета на Община Исперих за
мандат
2015-2019 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
Управленската програма на община Исперих е разработена на базата на
националните, регионални и общински дългосрочни, средносрочни и краткосрочни
стратегически документи. Периодът, през който ще действа настоящата програма е
2016-2019 г. и обхваща мандата на общинска администрация и четири години от
действието на приетия Общински план за развитие 2014-2020 г..
В този смисъл програмата отчита не само текущото състояние и перспективите
за местно развитие на община Исперих, но и тенденциите, целите и динамиката в
регионалното и национално развитие на страната ни като член на ЕС.
Управленската програма съответства на приоритетите, стратегическите цели и
мерките, залегнали в Националната програма за развитие: България 2020, Национална
стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Национална
концепция за пространствено развитие, Регионален план за развитие на Северен
централен район 2014-2020, Областна стратегия за развитие на област Разград 20142020, Общински план за развитие на община Исперих 2014-2020, секторните Стратегии
и Оперативните програми 2014-2020.
Програмата е структурирана така, че отразява приоритетите и дейностите в
отделните направления. За реализиране приоритетите на Програмата работата на
кметския екип и ръководената от него Общинска администрация ще се основава на
принципите за: Прозрачност при разходването на бюджетни средства и разпореждането
с общински активи; отговорно отношение към проблемите на хората в общината;
активно използване на европейските фондове през програмен период 2014-2020;
открито управление; диалогичност и прозрачност при управлението.
Програмата има динамичен характер и е документ, който може да бъде допълван
с нови дейности, както и от нея да отпадат дейности, които са загубили приоритетното
си значение, респ. Програмата подлежи на актуализиране, съобразно промените в
социално-икономическите условия, финансовите ресурси и потребностите на Община
Исперих.
Предлагам общинските съветници да приемат предложеното проекто решение:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема „Програма за управление на Кмета на община Исперих Бейсим
Руфад за мандат 2015 - 2019 г.”
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Докладната е разгледана на заседание на всички постояни комисии.
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Моля, председателите на постояните комисии да докладват за взетото
становище.
Направени са три корекции и докладната е внесена на заседание на Общински
съвет с направените предложения за промени.
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
10.03.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих с направените предложения за промени.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „ Финансии и бюджет” проведено на 11.03.2016 г. от 14.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
5
4
4
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателя на ПК по « Законост и обществен ред» да докладва за
становището на комисията и законосъобразността, дали Програмата е внесена в срок.
Росица Митева – Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 11.03.2016 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0
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Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих с направените предложения за промени. Спазен е срока за внасяне на
Програмата за управление на Кмета на Община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф да докладвате от името на трите комисии, които
заседаваха съвместно.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На съвместното заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване”, ПК
по „ Образование, култура, спорт и туризъм” и ПК по „ ПУКИ” проведено на
11.03.2016 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК по „ съветници
Социални дейности и
здравеопазване”
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.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК по съветници
„Образование,
култура, спорт и
туризъм”
5
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”

0

0

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

Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК по съветници
„ ПУКИ”
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.
Чухме становищата на постояните комисии.
Има ли желаещи да вземат отношение по докладната.
Заповядайте г-н Вутов.
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Венелин Вутов – Заместник председател на Общински съвет Исперих.
Искам да обърна внимание на обгазяването, което най осезателно се усеща към
ж.к „ Васил Априлов”. Предлагам да се сформира комисия и да се вземат мерки по
този проблем.
Искам да обръна внимание и на това, че за резервата „ Сборяново” освен
някакви брошури нищо друго не се предлага.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Вутов.
Други желаещи да вземат отношение.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване
Заповядайте.
Резултати от гласуването:
След проведеното поименно 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

№ 63

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, във връзка с чл. 44, ал.5 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема „Програма за управление на Кмета на община Исперих Бейсим
Руфад за мандат 2015 - 2019 г.”
2. 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 съобщаването
му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
БЕЙСИМ РУФАД
ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА
Управленската програма на община Исперих е разработена на базата на
националните, регионални и общински дългосрочни, средносрочни и краткосрочни
стратегически документи. Периодът, през който ще действа настоящата програма е
2016-2019 г. и обхваща мандата на общинска администрация и четири години от
действието на приетия Общински план за развитие 2014-2020 г..
В този смисъл програмата отчита не само текущото състояние и перспективите за
местно развитие на община Исперих, но и тенденциите, целите и динамиката в
регионалното и национално развитие на страната ни като член на ЕС.
Управленската програма съответства на приоритетите, стратегическите цели и
мерките, залегнали в Националната програма за развитие: България 2020, Национална
стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Национална
концепция за пространствено развитие, Регионален план за развитие на Северен
централен район 2014-2020, Областна стратегия за развитие на област Разград 20142020, Общински план за развитие на община Исперих 2014-2020, секторните Стратегии
и Оперативните програми 2014-2020.

ОСНОВНА ЦЕЛ
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА, ЗАПАЗВАНЕ
ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ДОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ПАРАМЕТРИ НА ЖИЗНЕНА СРЕДА
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:
•
Прозрачност при разходването на бюджетни средства и разпореждането с
общински
активи.
• Отговорно отношение към проблемите на хората в общината;
• Активно използване на европейските фондове през програмен период 2014-2020;
• Открито управление;
• Диалогичност;
• Прозрачност при управлението.
ЦЕЛИ:
•

Доизграждане и поддържане на съвременна, надеждна и адекватна на
потребностите общинска инфраструктура;
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• Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и
управленски структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на
благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за трудова
заетост;
• Постигане на по-висок стандарт на обществената среда;
• Целесъобразно и прозрачно финансиране на общинските проекти;
• Благоустрояване на населените места на общината;
• Интеграция на лица и групи в неравностойно социално положение;
• Превръщането на Исперих в динамично развиваща се община, съчетаваща
устойчиво
развитие на икономиката и туризма;
• Осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и здравеопазване
, подобряване на здравния и социален статус на населението и създаване на
здравословна природна и екологична среда;;
• Развитие на културна и спортна дейност, разширяване на възможностите за
отдих и развлечения;
• Опазване на природното и културно-историческото наследство; утвърждаване на
община Исперих като място за атрактивен туризъм и ефективен туристически
бизнес;
•
•
•

Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и
бизнеса;
Подобряване на административното обслужване.
Разширяване възможностите за гражданско участие в местното самоуправление
и в обществения живот

ПОСТИЖИМОСТ:
Поставените цели са постижими чрез:
• Разумно планиране на разходите по приоритети на бюджетните средства;
• Успешно усвояване на средствата от Европейските фондове чрез разработване и
реализация на професионално изготвени проекти;
• Реализация на успешни и прозрачни форми на публично -частно партньорство;
• Използване на възможностите за прецизно кредитиране;
• Партньорство с държавната власт за взаимни ползи;
Изведените приоритети са основа за постигане на балансирана и
конкурентоспособна общинска икономика, подобряване на качеството на живот,
изграждане на качествена жизнена среда с модерна инфраструктура и съхранена
екология, развитие на човешките ресурси и социално сближаване, укрепване на
административния капацитет, развитие на професионалните умения в подкрепа на
местната икономическа активност и усвояване на средства от фондовете на ЕС.
В икономически план Програмата за управление ще доведе до модернизация и до
развитие на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и на новите
технологии. В социален план, ще защити принципите на социалната справедливост и
ще допринесе за повишаване качеството на живот.
За реализирането на основните цели, залегнали в Програмата за управление е
необходимо всички заедно, представители на местната власт в общината, кметове на
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населените места, служители в общинска администрация, представителите на местното
самоуправление в лицето на общинските съветници да изградим помежду си атмосфера
на уважение, толерантност и добро взаимодействие, което ще доведе до ускоряване
развитието на Община Исперих и превръщането й в модерна и силна европейска
община.
ИНФРАСТРУКТУРА:
Визията на съвременния град и на общината се определя от наличието на модерна
и достъпна инфраструктура, която позволява на града и общината да расте и да се
развива, да посреща очакванията и потребностите на своето население. Изграждането
на модерна инфраструктура е базова политика в нашето управление. Развитието й
засяга всички сфери на икономическия, обществения и социален живот. Стабилното и
балансирано развитие на общината е пряко следствие от изградената инфраструктура.
Сега Община Исперих е изправена пред ново предизвикателство – да продължи
политиката на усилена модернизация на базисната инфраструктура и подобряване
качеството и достъпа до услуги, определящи стандарта на живот на населението.
Фокусът трябва да се постави върху мащабни проекти, свързани с:
 Модернизиране на системата на уличното осветление;
 Рехабилитация на междуселищната пътна мрежа;
 Изграждане на екологични обекти, осигуряващи екоравновесието в
района;
 Благоустрояване на междублокови пространства;
 Поддържане и модернизиране на общинския сграден фонд, като училища,
детски ясли и градини, общинска администрация и др.;
 Превенция на риска от природни катаклизми, като наводнения, пожари и
др.
 Доизграждане на канализацията и ПСОВ в гр. Исперих и реконструкция
на ВиК мрежата;
 Рехабилитация на уличната мрежа в населените места на общината и найвече в гр. Исперих след приключване на дейностите по Интегрирания
проект за водния цикъл на гр.Исперих
През следващите години ще градим Исперих и общината - открито, прозрачно,
с постоянство, защото можем и трябва да продължим промяната на града и общината!
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА:
Социалната програма на Община Исперих е резултат от политиката, провеждана
както от общинската администрация, така и от държавните институции в продължение
на много години. Тази политика е осъществявана в съответствие с редица нормативни,
програмно-стратегически и планови документи.
Община Исперих възприема уязвимите групи като граждани със способности и
потенциал, а не като хора с проблеми и ограничения. Предлаганите социални услуги
подпомагат и разширяват възможностите им да развиват своята независимост и да
водят самостоятелен начин на живот.
В основата на социалната политика ние поставяме човека - неговите права,
достойнство и сигурност. Осъзнаваме, че в Община Исперих всеки трябва да реализира
възможностите си за по-добър живот без значение на етническа принадлежност, пол,
увреждане, възраст, социално положение. Придържаме се към недискриминация,
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обществена солидарност и толерантност към всички социални групи. При планиране и
предоставяне на социални услуги се ръководим от благосъстоянието на децата,
семействата, уязвимите общности и хора в унисон с международно признатите права на
човека. Целта ни е да развиваме модерни, разнообразни и достъпни социални услуги,
които отговарят на потребностите на хората и общностите в риск и допринасят за
пълноценна реализация и по-добро качество на живот.
На територията на Общината се предлагат следните социални услуги:
 Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие” включващ
социалните услуги:
• Преходно жилище;
• Център за обществена подкрепа;
• Център за настаняване от семеен тип на деца/ младежи без увреждания 1
• Център за настаняване от семеен тип на деца/ младежи без увреждания 2






Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания;
Дневен център за деца с увреждания;
Домашен социален патронаж;
Социална услуга "Обществена трапезария“;
Социална услуга "Личен асистент”.

 Дом за деца, лишени от родителска грижа „Лудогорие“.

•
•
•
•

Наши приоритети са:
 Развитие на услуги за превенция на социалното изключване и изолация.
Разширяване на мрежата от социални услуги във всички населени места в
общината за подкрепа и интеграция на уязвимите семейства и деца;
Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на
съществуващите, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна
грижа;
Подкрепа на социалното включване на децата с увреждания, на уязвимите
семейства и превенция на рисково поведение на подрастващите;
Разкриване на социални услуги за осигуряване на условия за спокоен и достоен
живот на старите хора.

 Деинституционализация на децата от специализираната институция и
подобряване качеството на резидентната грижа чрез гарантиране на достъп до
качествени социални услуги в общността;
 Усъвършенстване на системата на социалните услуги по посока на създаване на
мобилен достъп до услугите на хора с увреждания и на хората в
надтрудоспособна възраст;
 Разгръщане на пълния капацитет и възможности на създадените вече социални
услуги;
 Създаване на нови социални услуги само при доказана потребност и в следване
на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги;
 Развиване на услугата Домашен социален патронаж и строг контрол върху
качеството на входящите продукти и готовата храна;
 Разработване на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” със социална насоченост;
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 Равен достъп на гражданите от всички населени места до системата на
социалните услуги чрез създаване на социален транспорт и изграждане на
достъпна архитектурна среда;
 Използване възможностите на мобилните социални услуги за разширяване на
достъпа до здравни грижи и социални услуги.
•
•
•
•
•
•

Задачите ни в тази област са:
Подпомагане на социалната интеграция на младежите, напускащи
специализирани институции;
Настаняване на децата от институции в различни форми на семейна грижа;
Подобряване качеството на съществуващите услуги от резидентен тип;
Трансформация на съществуващата специализирана институция за деца;
Предлагане на социални услуги в общността;
Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и
предоставянето на социални услуги.

Програмата ни за управление в социалните дейности на Община Исперих
за следващите 4 години включва:
• Развитие на приемна грижа;
• Развитие и усъвършенстване на съществуващите социални услуги;
• Разкриване на нови и иновативни социални услуги за изведените приоритетни
целеви групи;
• Разкриване на социални услуги за възрастни;
• Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския капацитет;
• Развитие на образователно-социални услуги за връщане в училище на
отпадналите от училище деца;
• Закриване на специализираната институция за деца през периода 2015 – 2020 г.
• Развитие на услуги за реинтеграция на децата от специализираните институции
в биологичното или разширеното семейство.
Предвидени нови социални услуги по проекти:
• Дневен център за възрастни хора с физически увреждания;
• Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с физически
увреждания;
• Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора.
ОБРАЗОВАНИЕ:
На територията на Община Исперих функционират осем общински и едно
държавно училища – две средни и седем основни. Шест от основните училища са
средищни. До всички средищни училища е осигурен безплатен транспорт за ученици и
учители. През учебната 2014/2015 година Община Исперих делегира правата за
ползване на училищните автобуси на средищните училища. От м.август 2016 г.
Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ в гр. Исперих от
държавна става общинска
Отрицателната демографска статистика води до съществуването на паралелки с
минимален и под минималния брой ученици. Общият брой на учениците в община
Исперих за учебната 2015/2016г. е 2346.
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В община Исперих функционират 23 детски градини и едно Обединено детско
заведение В град Исперих работят три ЦДГ и едно ОДЗ. Другите 20 детски градини са
по селата. Основен проблем за общината е все по – бързото обезлюдяване на селата и
претоварване на групите в градските детски градини. Осемнадесет от ЦДГ по села са
едногрупни с деца между 12 и 21 на брой. Две от градините развиват дейност с две
групи ( с. Подайва и с. Вазово). Общият брой на децата, посещаващи ЦДГ е 783, като
само в града са 458. В град Исперих функционира и детска ясла с 4 групи и 57 деца.
Мисията на образованието в Община Исперих
Пълноценно развитие на всички елементи на образователната система, чрез
изграждане на отворена, гъвкава и ефективна система на образование, формиране на
диалогична среда за активно участие на гражданите и бизнеса, и създаване условия за
пълноценна и сигурна среда за обучение и труд.
Визия на образованието в Община Исперих
Образователната система на община Исперих осигурява възможност за качествено,
интерактивно и съвременно образование, което развива личностните качества на всеки
един ученик и създава кадри, реализиращи се на пазара на труда.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:
Стратегическа цел 1. Създаване на условия за повишаване качеството и
ефективността на системата за образование и обучение в община Исперих.
Конкретни цели:
1.1. Административна и финансова устойчивост на системата.
1.2. Осъвременяване на условията за предоставяне на качествено предучилищно
възпитание и училищно образование.
1.3. Икономически ефективно използване на ресурсите в системата.
1.4. Повишаване на квалификацията и преквалификацията на учителите. Учене през
целия живот.
1.5. Подобряване на условията за придобиване на умения за използване на
информационни и комуникационни технологии в образованието.
1.6. Подобряване облика на общинското образование чрез средствата на ефективната
публична комуникация.
Стратегическа цел 2. Осигуряване на равен достъп на всички деца и ученици до
образование и обучение.
Конкретни цели:
2.1. Създаване на отворена за учене среда.
2.2. Повишаване на привлекателността и практическата приложимост на обучението.
2.3. Осигуряване на условия за образователна и социална интеграция.
Стратегическа цел 3. Създаване на условия за развитие на системата на общинското
образование като носител на национални ценности и традиции.
Конкретна цел:
3.1. Поощряване на работещите в образованието за активно гражданско участие и
утвърждаване на ценности в духа на националните традиции.
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3.2. Укрепване на връзките между образованието, бизнеса, неправителствените
организации и общинската администрация.
Мерки и задачи
1.1. Мерки срещу отпадането на учениците и за задържането им в училище.
1.1.1. Възстановяване на столовото хранене в училище там, където е възможно.
1.1.2.Създаване на система от безплатни извънучилищни форми за осмисляне на
свободното време на учениците.
1.1.3. Работа на училищните психолози с проблемните ученици
1.1.4. Разработване на Програма във всяко училище по проблема и организиране на
съвместни тренинги с психолозите.
1.2. Политика спрямо слетите и маломерни паралелки.
1.2.1. Оптимизиране на училищната мрежа.
1.2.2. Прилагане на икономически механизми за ограничаване броя на слетите и
маломерни паралелки.
1.2.3. Обезпечаване на добра пълняемост на паралелките и намаляване броя на
паралелките с минимална численост на учениците в училищата.
1.3. Решаване проблемите на децата, за които българския език не е майчин.
1.3.1. Грижа към тази група деца в задължителната година преди започване в
първи клас.
1.3.2. Мерки за пълно обхващане на децата от ромски произход в
подготвителните групи в училище и детската градина.
1.3.3. Обвързване на социалните помощи с посещаемостта на децата в училище.
1.3.4. Участие в извънучилищни форми, където чрез реч, танц и игри децата се
приобщават към общността.
1.3.5. Осъществяване на проекти за интеркултурно общуване на различните
етноси в училище по програмите на ЕС.
1.3.6. Десегрегация на учениците от ромски произход във всички училища.
1.3.7. Работа на педагогическите колективи с психолозите и осъществяване на
обучения и тренинги по проблема с цел преодоляване на етническите бариери в
общуването.
1.4. Интегриране на децата със специални образователни потребности.
1.4.1. Създаване на подкрепяща среда за децата със СОП:
- достъпна физическа среда;
- възможност за обучение по индивидуални форми;
- специални учебници и помагала;
- специални технически пособия и средства;
- подготовка на педагогически кадри.
1.4.2. Обхващане на всички деца със СОП и обучението им в училище и детска
градина.
1.5 Подготовка и реализация на проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“ и ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 “ със съдействието на
училищните ръководства
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:
Политиката на Община Исперих в сферата на здравеопазването е повлияна от
Националната здравна стратегия и от приоритетите на Европейския съюз в тази област.
Тя е насочена към подобряване и развитие на общественото здраве, бързата реакция
към заплахи по отношение на здравеопазването, към здравната промоция и
профилактика.
Здравното обслужване на населението се осъществява от лечебни заведения за
болнична и извънболнична помощ.
1. Болнична медицинска помощ
„МБАЛ - Исперих” е стационарно заведение за лечение на остри и обострени
заболявания с капацитет 98 легла. Обслужва населението от региона, както и голям
брой населени места от съседни общини – Главиница, Дулово, Самуил и Завет.
Оборудвано е с модерна апаратура и медицинска техника.
2. Извънболнична медицинска помощ
2.1. Амбулатории за първична медицинска помощ
 Амбулатория за първична медицинска помощ индивидуална практика - 8
 Лекарски практики по дентална медицина:
o на индивидуална практика - 11
o на групова практика – 1
2.2. Специализирана извънболничана медицинска помощ
 Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална
практика - 14
 МЦ „Медика – 2009” ЕООД - 1
 Медико - диагностична лаборатория - 1
 Медико - техническа лаборатория - 2
2.3. Спешна медицинска помощ.
На територията на община Исперих функционира Филиал за спешна
медицинска помощ.
В детските градини и училищата на територията на община Исперих са
обособени и оборудвани 33 здравни кабинети, в които работят 14 медицински сестри и
фелдшери.
Грижата за подобряване здравния статус на населението в община Исперих е
основна в политиката на управление през следващите години с акцент върху детското
здравеопазване, хора с тежки хронични заболявания и хора в неравностойно
положение.
Община Исперих ще продължи да бъде ангажирана с провеждане на активна
политика за гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване.
Приоритет 1. Подобряване достъпа до гарантирани здравни услуги чрез:
1. Изработване на общинска програма за доказано социално слаби и
неучастващи в осигурителната система.
2. Подобряване достъпа до здравни грижи на хората с увреждания.
3. Подобряване на условията във Филиала за спешна медицинска помощ в
гр.Исперих след реализиране на проекта на МЗ за ремонт, реконструкция и
оборудване
Приоритет 2. Повишаване качеството и ефективността на здравните услуги в
лечебните заведения чрез:
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1. Прилагане и изпълнение на медицински стандарти и въвеждане системи за
управление на качество;
2. Изграждане на система за безопасност на пациентите, съгласно европейските
изисквания;
3. Повишаване информираността на гражданите за здравословен начин на
живот;
4. Разработване и изпълнение на програми за борба със социално значими
заболявания;
5. Подобряване качеството на живот на хората с хронични заболявания и
лицата в неравностойно положение.
чрез:

Приоритет 3. Повишаване качеството на детското и училищното здравеопазване

1. Подобряване на оборудването в здравните кабинети на детските и учебни
заведения;
2. Въвеждане на профилактични програми;
4. Осигуряване на достъп до качествена специализирана и стоматологична
помощ;
5. Разкриване на Детска млечна кухня. Оборудване по стандартите на законови
и подзаконови документи за приготвяне на здравословна храна, отговаряща
на възрастовите особености на детския организъм.
6. Повишаване квалификацията на медицинските специалисти, работещи в
училищата, детските градини и ясли.
Приоритет 4. Подобряване качеството и ефективността на здравните услуги за
хората от „третата възраст” чрез:
1. Общодостъпна специализирана доболнична и болнична помощ;
2. Разкриване на Дневен център за възрастни с физически увреждания;
3. Предвидени нови социални услуги в общността - дейност „Личен асистент”
и „Домашен помощник” по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси.
Политиката на общината ще бъде насочена изцяло към човека, неговите здравни
и социални потребности – за да получи помощ тогава, когато има нужда, в максимално
добри условия при гарантирано финансиране.
ЕКОЛОГИЯ:
Една от основните цели на общинската политика за опазване на околната среда е
подобряване качествата на околната среда чрез подобряване качествата на водата,
въздуха и почвата. Осъществяването на тази цел може да стане чрез прилагането на
мерки, които ще подобрят екологичната обстановка в зависимост от териториалния
обхват на увреждането, обхвата на засегнатато население, концентрацията на
замърсяването истепента на вредност за човешкото здраве и природата. Предлаганите
мерки ще въздействат в няколко направления:
• Елиминиране на източници на замърсяване;
• Възпрепятстване преноса на замърсяване от един на друг компонент на
околната среда и предпазване от замърсяване
Мярка 1. Почистване на замърсени терени, сметосъбиране и преработка на
отпадъците
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•
•
•
•

Повишаване качеството на организираното сметосъбиране на ТБО в
населените места на общината
Проучване на възможностите за ефективно разделно събиране на ТБО за
рециклиране и преработка;
Рекултивация на замърсените терени на закрити депа за твърди битови и
строителни отпадъци;
Изграждане на компостиращи инсталации за зелени отпадъци и такива за
биоразградими отпадъци от домакинствата

Мярка 2. Запазване и поддържане на биоразнообразието в общината и в
защитените й територии
• Популяризиране и обогатяване на видовия състав на флората и фауната
в общината
• Предприемане на постоянни мерки по опазване и възстановяване на
застрашени растителни и биологични видове;
• Изграждане на екологична туристическа инфраструктура – екопътеки,
детски площадки, места за палене на огън, биваци и др. съоръжения в
защитените територии и зоните за отдих с цел опазване на природата и
биологичното разнообразие;
Мярка 3. Подобряване качеството на живот на населението
• Осигуряване на
качествена питейна вода и достатъчно вода за
промишлени нужди.;
• Осигуряване на качествено пречистване на отпадъчните битово-фекални
и производствени води след въвеждане в експлоатация на ПСОВ
Исперих (биологично стъпало)
• Продължаване на възприетата стратегия за преимуществено използване
на природен газ, като основно гориво;
Мярка 3. Институционални мерки и партньорство с бизнеса и НПО по
опазване на околната среда
• Провеждане на действия за повишаване на екологичното съзнание на
населението в партньорство с медиите;
• Използване на програмите за заетост за решаване на проблемите с
чистотата на населените места;
• привличане обществеността в процеса на вземане на решения и
съставяне на екологичната политика;
• Повишаване на екологичното съзнание на подрастващите в
училищата;
• Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата
• Изграждане на информационна система, актуализираща периодично
създадената база от данни за управление на дейностите/мерките по
опазване на околната среда.
• Актуализиране на местни нормативни уредби за управление на
дейностите по опазване на околната среда.
• Създаване на ефективна система за контрол.
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•

Използване на възможностите на ПУДООС за реализиране на малки
проекти в населените места, училищата и детските градини с цел
почистване на занемарени терени и тяхното благоустрояване

ТУРИЗЪМ:
В национален мащаб, тенденцията за ускорено нарастване на туристическото
потребление се съпътства от промяна в потребностите, ценностите и мотивацията на
потенциалните туристи, имащи специфичен интерес, които все по-често напускат
известните курорти и се насочват към нови нетрадиционни дестинации, даващи им
възможност да се докоснат до „дивата природа”, историко-археологическото
наследство, бита, културата и традициите на местното население.
Община Исперих предлага всичко това и има възможността да се превърне в
дестинация, предпочитана от любителите на културния, селския и екотуризъм,
желаещи да посетят едно богато на култура, история и природа кътче. Природните
дадености на община Исперих и запазеното културно-историческо наследство са
възможност за привличане на инвестиции в един нов и нетрадиционен все още за
региона отрасъл на икономиката – туризма. Ние вярваме, че развитието на туризма ще
стимулира икономическия растеж и ще изведе Общината от негативната социалноикономическа рамка, в която е поставена. Усилията трябва да се насочат към създаване
на продаваеми туристически продукти, изграждане на обща и туристичедска
инфраструктура, квалификация на туристическите кадри, активен маркетинг,
междуобластно и междуобщинско коопериране, информираност и съпричастие на
местното население, благоустрояване на средата с възможности за туризъм.
Предлагането на туристически услуги може да стане осезаема икономическа опора за
община Исперих. От една страна следва да се поощрява развитието на селския и
екологичния туризъм, особено в селата в близост до НАР „Сборяново4 – Свещари и
Малък Поровец, а от друга страна да се подобрят възможностите за развитие на
културен и поклоннически туризъм с цел привличане на повече туристи и увеличаване
на престоя им в общината.
Реализацията на тези цели е свързана с прилагането на цялостен пакет от мерки
и действия.
Мярка 1. Развитие на атрактивни обекти от природното и културноисторическото наследство – възстановяване, опазване, експониране, оборудване,
анимиране. Подобряване на достъпа и прилежащата туристическа
инфраструктура
• Подготовка и реализация на проект „Мистичното Сборяново“ по ОП
„Региони в растеж“ за съхраняване, опазване и популяризиране на
културното наследство в НАР „Сборяново“
• Развитие на туристическата и дребномащабната техническа инфраструктура
в района на резервата
Мярка 2. Максимално използване на потенциала за развитие на туризма в
общината
• Информиране на населението за възможностите на ПРСР и Стратегията за
местно развитие за финансиране на частни инициативи в предлагането на
туристически услуги и поощряване развитието на селския туризъм в
общината
Мярка 3. Стратегическо планиране в областта на туризма
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В рамките на проект „Мистичното Сборяново“ да се разработят
маркетингови и рекламни стратегии и програми за туристически продукти
• Подкрепа за разработване на областна стратегия за развитие на туризма с
цел създаване на продаваеми туристически продукти и определяне на
съпътстващите действия – развитие на инфраструктура, благоустрояване,
реклама и др.
Мярка 4. Разширяване на предлагането на създадените интегрирани
туристически продукти по проект „Исперих, Разград, Попово: Път на древни
култури и традиции“
• По-активно сътрудничество с общините Разград и Попово с цел съвместно
маркетиране и рекламиране на създадените маршрути и туристически
пакети
Мярка 5. Промоция и реклама на туристическите продукти и услуги в
общината
• Изграждане на Туристически информационен център в централната част на
гр.Исперих, който да поеме събирането и предоставянето на актуална
туристическа информация, както за обектите на културно-историческото и
природно наследство, така и по отношение на обслужващата сфера –
настанителна база, заведения за хранене и развлечения и др.
• Промотиране и реклама на туристическия потенциал на община Исперих на
международните и вътрешните туристически пазари
Мярка 6. Развитие на човешките ресурси в областта на туризма
• Обучение на кадри за използването на модерни подходи и техники в
представянето и експонирането на културно-историческото и природно
наследство
•

КУЛТУРА И СПОРТ:
На територията на Община Исперих развиват дейност 24 читалища, които
задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на
културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ. Активно
работят: Читалище „Нов живот 1940“ – с.Конево – една група за автентичен фолклор с
над 6 отличия от събора в Копривщица; Самодейни колективи при НЧ „Наука 1937“
с.Тодорово и НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево; Читалище „Съзнание 1891“ – гр.
Исперих със своите самодейни колективи, много от тях с награди и отличия от
национални и международни фестивали, както и участия в самостоятелни концерти по
повод Национални празници. Останалите 20 читалища развиват своята дейност
предимно отбелязвайки селищни, религиозни и национални празници.
Към 22-те читалища в Исперихска селищна система функционират и
библиотеки, като единствено в читалище „Рома“ - Вазово няма обособена такава,
поради неудобството на сградата, в която се помещава читалището. Към читалище
„Съзнание 1891“ - Исперих не функционира такава, поради наличието на Централна
общинска библиотека.
Читалищата се управляват от Настоятелства и набират средства от: членски
внос, културно-просветна дейност, субсидии от държавния и общинския бюджети,
наем от движимо и недвижимо имущество, дарения и завещания, други приходи (чл.21
от ЗНЧ). Държавната субсидия се разпределя от общинска комисия (съгласно чл.21 ал.1
от ЗНЧ) и се използва предимно за фонд работна заплата за читалищните секретари и
много малко за дейност.

23

По силата на § 4 (1) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за
народните читалища на читалищата е предоставен безвъзмездно за ползване и
стопанисване сградния фонд. В селата Печеница, Духовец, Делчево, Къпиновци, Яким
Груево, Бърдоква, Средоселци и Малко Йонково читалищата се помещават в една
сграда с кметствата.
По силата на §6 от последните и заключителни разпоредби на Закона за
народните читалища на читалищата е предоставена земеделска земя. Проблеми с
оземляването имат:
•
•
•
•
•

с.Вазово – НЧ „Рома Вазово 2007“ – не разполага със стопанска земя
с.Къпиновци – не разполага със стопанска земя
с.Малко Йонково - 25 дка – пасища
с.Лудогорци – 50 дка гори
гр.Исперих – от 50 дка – 44 дка пасища и 6 дка са обработваеми

Всички читалища са с регистрация в Министерство на културата и със съдебна
регистрация. Членове са на Съюза на българските читалища и редовно плащат
членския си внос. В почти всички читалища с допълваща субсидия от Министерство на
културата са доставени компютри и размножителна техника, а в някои читалища са
направени частични ремонти и подмяна на дограма. През 2011г. за допълваща субсидия
от Министерството на културата са одобрени три читалища – НЧ :Рома Вазово 2007“ –
с.Вазово, НЧ „Нов живот 1940“ – с.Конево и НЧ „Съзнание 1891“ – гр.Исперих , като
сесията е за художествено-творческа дейност.
През 2015 г. по проект „Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне
на културни услуги“, финансиран от ПРСР бяха ремонтирани сградите на НЧ
„Н.Й.Вапцаров 1964“-с.Малко Йонково, НЧ „Пробуда 1929“ – с.Свещари, НЧ „Елин
Пелин 1930“ – с.Подайва на обща стойност 294 630.00лв.
I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна
дейност в Община Исперих.
2. Запазване на обичаите и традициите на населението в общината.
3. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението.
4. Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите на
науката, изкуството и културата.
II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, читални, както и
създаване и поддържане на електронни информационни мрежи.
2. Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество, чрез
създаване на колективи и изпълнители в различните жанрове на изкуството, за които
има необходимите условия.
3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти,
чествания и младежки дейности.
4. Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини във фоайетата на
читалищата.
5. Събиране и разпространяване на знания за родния край.
6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги на населението.
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Физическата култура и спортът в съвременния свят играят важна роля в развитието
на обществото и оказват влияние върху качеството на живот на всеки отделен човек.
Масовият спорт, спортът в училище, детско-юношеския спорт и състоянието на
спортно-материалната база в общината са необходими и задължителни компоненти в
управленската програма.
Приоритетите в областта на спорта са насочени главно към:
• създаване на по-добри условия за развитие и ресурсно осигуряване на
спортове, даващи облика на община Исперих
• увеличаване броя на децата, занимаващи се със спорт чрез привличането им
в извън класни форми за спортуване
• ремонтиране и модернизиране на спортно-материалната база и
усъвършенстване организацията на нейното поддържане и ползване
• поетапно изграждане на нови открити спортни площадки с фитнес уреди на
открито в Исперих и големите населени места в общината
• финансово подпомагане изявите на действащите спортни клубове на
територията на общината
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Ключови проекти с общинско значение
на територията на Община Исперих за периода 2016-2020 г.
ОБЛАСТ: РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Местоположение
Водеща
Фаза на
Дата на
Бюдже Източници
№ Име на проекта
(общини, населени
община
проекта
стартиран
т на
на
места)
(етап на
е
проекта финансира
подготов
и
в лв.
не
ка)
приключва
(без
не
ДДС)
УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА
1

„Основен ремонт и
рехабилитация на
улици в
населените места
на община
Исперих”

2

Рехабилитация на
улична мрежа в
град Исперих”

1. Ул. „Хр.Ботев“
с.Свещари
2. Ул. „Хан Кубрат“
с.Свещари;
3.Ул.“Витоша“ с.
Г.Поровец;
4.ул. „Мургаш“
с.М.Поровец;
5.Ул.“А.Страши
миров“с.Я.Груево;
6.ул. „Й.Йовков“
с.Китанчево;
7. Ул. „Беласица“
с.Китанчево;
8. Ул. „Освобождение“,
с.Лъвино
1.Ул. „Васил Левски“ –
2290 м;
2. Ул. „Хр.Ботев“ –
1450 м;
3. Ул. „Ст.Караджа“ 472 м;
4. Ул. „Д.Полянов“ –
950 м
5. Ул. „Ахинора“ – 461
м;
6. Ул. „Ал.
Стамболийски“ – 595 м;

Цели и очаквани резултати

Община
Исперих

Работна
фаза

2016-2018

1 500
000 лв.

М.7 ПРСР

Цел:
подобряване
на
техническата
инфраструктура в населените места на
община Исперих
Очаквани резултати:
Положена плътна асфалтова смес на 8 улици
в населените места на община Исперих

Община
Исперих

Идейна
фаза

2016-2020 г.

3 000
000

М.7 ПРСР

Цел: подобряване на пътната инфраструктура
в гр. Исперих
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7. Ул. „Лудогорие“ –
1975 м;
8. Ул. Шести
септември -1190 м;
9. Ул. „Искър“ - 875 м;
10. Ул. Скът – 815 м;
11. Ул. Хр.Ясенов – 416
м;
12. Ул.Хан Аспарух –
785 м
13. ул. Ахинора (от
МБАЛ до завод „Хан
Аспарух“) - 1300 м

1

„Основен ремонт и
рехабилитация на
ІV клас пътища
в община
Исперих”

1. Свещари-ВазовоРайнино
2. Пристое-БеленциДуховец-гр-ца
общ.Исперих/Дулово

Община
Исперих

ПЪТНА МРЕЖА
Работна
2016- 2018
фаза

1
500 000
лв.

М.7 ПРСР

Цел:
подобряване
на
транспортната
инфраструктура в община Исперих
Очаквани резултати: Положена плътна
асфалтова смес на четвъртокласна пътна
мрежа в община Исперих

ОБЛАСТ: РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

№

Име на проекта

Местоположение
(общини, населени
места)

Водеща
община

Фаза на
проекта
(етап на
подготов
ка)

1

Проектиране и
изграждане на
компостираща
инсталация за
разделно събрани

Община Исперих

Исперих

Идейна
фаза

Дата на
стартиран
е
и
приключва
не
2017-2020

Бюдже
т на
проекта
в лв.
(без
ДДС)
3 500 00
0 лв.

Източници
на
финансира
не

Цели и очаквани резултати

ОПОС

Цел: намаляване на количествата депонирани
зелени и/или биоразградими битови отпадъци
чрез разделното им събиране и рециклиране
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и/или
биоразградими
отпадъци
2.

Закриване и
рекултивация на
общинско депо за
битови отпадъци в
землището на
с.Лъвино

С.Лъвино, община
Исперих

ОБЛАСТ: ОБРАЗОВАНИЕ
Местоположение
№ Име на проекта
(общини, населени
места)

1

Ремонт
и
внедряване
на
мерки
за
енергийна
ефективност
в
образователна
инфраструктура,
вкл. физкултурни
салони и спортни
площадки”

1. ОУ ”Христо Ботев”,
с.Китанчево;
2. Гимназия
„Васил
Левски”
гр.Исперих;
3. ОУ - Подайва

Исперих

Работна
фаза

2015 – 2018

912 323,
54

ПУДООС

Цел: поетапно извършване на техническа и
биологична рекултивация на депо за битови
отпадъци в землището на с.Лъвино

Водеща
община

Фаза на
проекта
(етап на
подготов
ка)

Дата на
стартиран
е
и
приключва
не

Бюдже
т на
проекта
в лв.
(без
ДДС)

Източници
на
финансира
не

Цели и очаквани резултати

Община
Исперих

Работна
фаза

обща
стойност
2 000
000

М.7 ПРСР

Цел: подобряване на
образователната
инфраструктура в община Исперих
Очаквани резултати: външна топлоизолация
на сгради; подменена дограма; топлоизолация
и ремонт на покривни конструкции;
подменени подови настилки; ремонтирани
санитарни
помещения;
отоплителни
инсталации;
подменени
водопроводна,
канализационна и ел. мрежи;

УЧИЛИЩА
2016-2018 г.
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2

Цялостно
обновяване
на
сградата на ПГСС
„Хан Аспарух“ в
гр.Исперих
и
прилежащото
пространство, вкл.
Доставка
на
обзавеждане
и
оборудване

Гр.Исперих

Община
Исперих

Работна
фаза

2016-2017 г.

3.

Образователна
интеграция
на
учениците
от
етническите
малцинства и/или
търсещи
или
получили
международна
закрила

Община Исперих
ОУ
„В.Априлов“
гр.Исперих
ОУ
„Хр.Ботев“
гр.Исперих
Гимназия
„Васил
Левски“
ОУ – с.Подайва
ОУ – с.Китанчево
ОУ – с.Вазово
ОУ – с.Лудогорци

Община
Исперих

н/п

2016-2018 г.

800 000 ОП „Наука и
лв.
образование за
интелигентен
растеж“

Цел: Подпомагане на учениците от
етническите малцинства да се изградят като
пълноценни граждани и да постигнат
успешна
професионална,
социална
и
творческа реализация

4.

Подкрепа
за
предучилищно
възпитание
и
подготовка на деца
в неравностойно
положение

Община Исперих

2016-2017 г.

454 932, ОП „Наука и
26
образование за
интелигентен
растеж“

Цел: създаване на условия за подпомагане на
децата от етническите малцинства и/или
маргинализираните групи да се изградят като
пълноценни граждани и да постигнат
успешна
професионална,
социална
и
творческа реализация

Община
Исперих

н/п

1 300
000

ОП „Региони
в растеж“

Цел: Реконструкция и ремонт на общинско
професионално училище, вкл.прилежащото
дворно пространство, доставка и монтаж на
оборудване и обзавеждане, внедряване на
мерки за енергийна ефективност, осигуряване
на достъпна архитектурна среда
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5.

1

Поемане
на
дължимите такси
на 3-4 годишните
деца, посещаващи
детска градина за
срок от две години
от
Ромски
образователен
фонд

Община Исперих

Реновиране на детски ОДЗ „Първи юни“ – 1
площадки и
ОДЗ „Първи юни“ – 2
съоръжения за игра в
ЦДГ „Слънце“
детски градини в
ЦДГ „МЕЧО ПУХ“
община Исперих ЦДГ „Щастливо детство“

ОБЛАСТ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Местоположение
№ Име на проекта
(общини, населени
места)

1

„Ремонт и
оборудване на
спешна помощ в
гр. Исперих”

Гр.Исперих

Община
Исперих

Община
Исперих

н/п

2016-2018 г.

600 000

ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Идейна
2016-2017 г
200 000
фаза

Водеща
община

Фаза на
проекта
(етап на
подготов
ка)

Министерст
во на
здравеопазв
ането

Идейна
фаза

Дата на
стартиран
е
и
приключва
не
2016-2018

Бюдже
т на
проекта
в лв.
(без
ДДС)
2 000
000

Ромски
образователен
фонд

Цел: постигане на максимално обхващане и
редовно посещаване на детска градина на
децата от уязвими ромски семейства.

ПРСР

Цел: да се реконструират и обновят
съществуващите детски площадки, като се
подменят настилките и се монтират нови
съоръжения, които да създадат условия на
децата за сигурност при игрите на открито и
за атрактивни и занимателни забавления и се
реновират оградите на детските заведения.

Източници
на
финансира
не

Цели и очаквани резултати

ОПРР чрез
Министерст
во на
здравеопазв
ането

Цел:
подобряване
на
медицинското
обслужване и лечение в община Исперих
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ОБЛАСТ: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

№

Име на проекта

Местоположение
(общини, населени
места)

Водеща
община

„Изграждане на
гр. Исперих
Община
социална
Исперих
инфраструктура,
предлагаща услуги
за възрастни хора
чрез ремонт на
сградата на
средношколско
общежитие в гр.
Исперих”
ОБЛАСТ: АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
1

Фаза на
проекта
(етап на
подготов
ка)
Идейна
фаза

№

Име на проекта

Местоположение
(общини, населени
места)

Водеща
община

Фаза на
проекта
(етап на
подготов
ка)

1

„Основен ремонт и
енергоефективна
рехабилитация на
двете сгради на
Общинска
администрация

Гр.Исперих

Община
Исперих

Идейна
фаза

Местоположение
(общини, населени
места)

Водеща
община

Фаза на
проекта
(етап на
подготов
ка)

ОБЛАСТ: КУЛТУРА
№ Име на проекта

Дата на
стартиран
е
и
приключва
не
2017-2019

Бюдже
т на
проекта
в лв.
(без
ДДС)
3 500
000

Източници
на
финансира
не

Цели и очаквани резултати

М.7 ПРСР

Цел: повишаване качеството на живот на
самотни и болни възрастни хора от общината

Дата на
стартиран
е
и
приключва
не
2017-2019 г.

Бюдже
т на
проекта
в лв.
(без
ДДС)
1 000
000

Източници
на
финансира
не

Цели и очаквани резултати

М.7 ПРСР

Цел: подобряване условията за работа и
административното обслужване в община
Исперих чрез осъществяване на основен
ремонт и въвеждане на мерки за енергийна
ефективност

Дата на
стартиран
е
и
приключва

Бюдже
т на
проекта
в лв.
(без

Източници
на
финансира
не

Цели и очаквани резултати
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1

2.

„Подобряване на
съществуващ
център за
предоставяне на
културни услуги –
читалище
„Съзнание“,
гр.Исперих”
„Подобряване на
съществуващ
център за
предоставяне на
културни услуги –
библиотека, музей,
ритуална зала
гр.Исперих”

ОБЛАСТ: ТУРИЗЪМ
№ Име на проекта

1

„Мистичното
Сборяново“

Гр.Исперих

Гр.Исперих

не

ДДС)

Община
Исперих

Работна
фаза

2016-2018

400 000

М.7 ПРСР

Община
Исперих

Идейна
фаза

2016-2018

400 000

М.7 ПРСР

Дата на
стартиран
е
и
приключва
не
2016-2019 г.

Бюдже
т на
проекта
в лв.
(без
ДДС)
9 000
000

Източници
на
финансира
не

Цели и очаквани резултати

ОП
„Региони в
растеж“

Цел: създаване на цялостен туристически
продукт чрез подобряване на туристическата
инфраструктура на територията на ИАР
„Сборяново”
Очаквани
резултати:консервация
и
реставрация на археологически обекти на
територията на резервата; изграждане на
туристическа
и
дребномащабна
инфраструктура; подобряване на места за
настаняване (бивш пионерски лагер) ;
рекламни и маркетингови дейности

Местоположение
(общини, населени
места)

Водеща
община

Фаза на
проекта
(етап на
подготов
ка)

ИАР „Сборяново”

Община
Исперих

Работна
фаза с
необходи
мост от
допълните
лно
проектира
не на
лагера
като място
за
настанява

Цел: подкрепа за подобряване на културните
институции в община Исперих
Очаквани резултати: външна топлоизолация
на сграда; подменена дограма; топлоизолация
и ремонт на покривна конструкция;
подменени подови настилки; санирани
помещения; ремонтирани санитарни възли;
подменена ел. инсталация
Цел: подкрепа за подобряване на културните
институции в община Исперих
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не
2

Реновиране на
площада с
паметника „Хан
Аспарух“ и района
около него

Площадното
пространство около
паметника, обхващащо
територията между ул.
„Васил Левски, ул.
Дунав, ул. Родопи и ул.
Лудогорие

Община
Исперих

Идейна
фаза

2016-2018 г.

400 000

М.7 ПРСР

Цел: да се подобри привлекателността на
града и качеството на живота, да се осигурят
нови възможности за икономическо и
социално развитие чрез създаване на единна
система от пешеходни пространства с обща
визия, съобразена със спецификата на града,
като се запазят и доразвият положителните
моменти в реализираните вече обекти.
Цел: събиране и предоставяне на актуална
туристическа информация, както за обектите
на културно-историческото и природно
наследство, така и по отношение на
обслужващата сфера – настанителна база,
заведения за хранене и развлечения и др.

3.

Изгражадане на
туристически
информационен
център в
гр.Исперих

Гр. Исперих

Община
Исперих

Идейна
фаза

2016-2018 г.

400 000

М.7.5 ПРСР

Дата на
стартиран
е
и
приключва
не
2017-2019 г.

Бюдже
т на
проекта
в лв.
(без
ДДС)
200 000

Източници
на
финансира
не

Цели и очаквани резултати

М.7 ПРСР/

Цел: подобряване качеството на живот в гр.
Исперих посредством благоустрояване на
обществени зелени площи

2017-2019 г.

800 000

М.7 ПРСР

Цел: подобряване привлекателността
града и качеството на живота, осигуряване
нови възможности за икономическо
социално развитие чрез
създаване

ОБЛАСТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

№

Име на проекта

Местоположение
(общини, населени
места)

Водеща
община

Фаза на
проекта
(етап на
подготов
ка)

1

“Рехабилитация на
обществени зелени
площи
(околоблокови
пространства) в кв.
50, 51 по плана на
ж.к. "Васил
Априлов", гр.
Исперих”
Рехабилитация и
ремонт на
централна градска
част и обществени

Община Исперих

Община
Исперих

Работна
фаза

1.частта от ул.Васил
Левски между
ул.Хр.Ботев и ул.
Лудогорие

Община
Исперих

Идейна
фаза

3.

на
на
и
на
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зелени площи в
гр.Исперих“

5.

Изграждане и
възстановяване на
зони за обществен
отдих в населените
места на община
Исперих

Изграждане и
възстановяване на
зони за обществен
отдих в гр.Исперих

2. пешеходната зона по
ул.Васил Левски от
ул.Лудогорие до ул.
Ал.Константинов;
3. прилежащите към ул.
Васил
Левски
територии – плочници и
зелени площи – пред
ритуалния дом, пред
читалището и пред
ДСК;
4. ПАРКИНГА ДО
ГРАДИНКАТА ПРЕД
ДСК
И
УЛ..
Ал.Стамболийски
с.Свещари
с.Тодорово
с.Китанчево
с.Йонково
с.Голям Поровец
с.Лудогорци
с.Подайва
с.Вазово
с.Белинци
с.Лъвино
1.зона за отдих между
ул. Цар Освободител,
ул.Хр.Смирененски и
ул.Васил Левски
2. зона за отдих между
ул.
Хр.Ботев,
ул.
Лудогорие
(срещу
магазин
за
мебели
„Домино“)
3. зона за отдих между
ул. Ст. Планина и
ул.Н.Вапцаров
и
площта
заключена
между ул.Н.Вапцаров и
ул.Ср.гора

единна система от пешеходни пространства с
обща визия, съобразена със спецификата на
града, като се запазят и доразвият
положителните моменти в реализираните
вече обекти.

Община
Исперих

Идейна
фаза

2016-2018 г.

600 000

М.7 ПРСР

Цел: подобряване качеството на живот в
община
Исперих
посредством
благоустрояване на населените места
Очаквани резултати: възстановени паркове и
градинки в населените места на община
Исперих

Община
Исперих

Идейна
фаза

2016-2019 г.

800 000

М.7 ПРСР

Цел: подобряване качеството на живот в гр.
Исперих посредством благоустрояване на
обществени зелени площи
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ОБЛАСТ: СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

№

Име на проекта

Местоположение
(общини,
населени места)

Водеща
община

1.

Ремонт и
реновиране на
спортна
инфраструктура,
модернизация на
игралното поле и
лекоатлетическата
писта на градския
стадион в
гр.Исперих
Изграждане и
оборудване на
мултифункциона
лен спортен
комплекс на
мястото на
бившето уч-ще
„Хр.Ботев“
гр.Исперих

Гр.Исперих

Гр.Исперих

2.

Дата на
стартиране
и
приключване

Бюджет
на проекта
в лв.
(без ДДС)

Източници на
финансиране

Цели и очаквани резултати

Община
Исперих

Фаза на
проекта
(етап на
подготовк
а)
Идейна
фаза

2017-2019 г.

200 000

М.7 ПРСР/ - МИГИсперих

Цел: подобряване качеството на живот в община
Исперих посредством реновирането на спортната
инфраструктура и създаване на по-добри условия
за спорт и отдих

Община
Исперих

Идейна
фаза

2017-2019 г.

2 000 000

М.7 ПРСР/

Цел: подобряване качеството на живот в община
Исперих
посредством
изграждане
на
допълнителна
спортна
инфраструктура
и
създаване на по-добри условия за спорт и отдих
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/ общинския съветник Сали Сали Мехмед напусна залата, при което броя на
присъстващите общински съветници е 27/
ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Отдаване под наем на части от недвижим имот- общинска
собственост, представляващи помещения от автоспирка в с. Свещари, община Исперих.
Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Николов.
инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С АОС № 6061 от 26.02.2016г. е актуван общински имот – частна общинска
собственост, представляващ поземлен имот № 65650.35.184 с начин на трайно ползване
За друг вид обществен обект, комплекс и построената в имота едноетажна сграда
№65650.35.184.1 с начин на трайно предназначение Друг вид обществена сграда със
застроена площ 64 кв.м., находящ се в с.Свещари, ул. «Демокрация» №33А, община
Исперих.
В сградата едно от помещенията е отредено и се ползва като автоспирка, а
другите две помещения са свободни и могат да се предоставят под наем. Цялата сграда
има нужда и от основен ремонт, какъвто не е извършван от години.
В деловодството на община Исперих е постъпило заявление с вх.№ ОС61/25.01.2016г. от Неждет Вели, който желае да наеме двете свободни помещения под
наем с цел развиване на търговска дейност. Лицето проявява и инициатива да
ремонтира покрива на цялата сграда, както и да извърши основен ремонт на
помещенията.
Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет - Исперих да вземе
следните Решения:
I. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем части от недвижим имот частнаобщинска собственост, представляващи помещения от едноетажна сграда
№65650.35.184.1 с обща площ 42 (четиридесет и два ) кв.м, находящ се в с. Свещари,
ул. «Демокрация» №33А, общ. Исперих, актуван с АОС №6061 от 26.02.2016г. за срок
от 5 (пет) години чрез провеждане на процедура - публичен търг с явно наддаване.
II. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 84,00 (осемдесет и
четири) 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 8
(осем) лева.
ІІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе
публичния търг с явно наддаване и сключи договор за наем.
Благодаря.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната е разгледана на заседание на ПК по « Стопански дейности и
европейско развитие».
Заповядайте г-н Хюсеин да докладвате.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
10.03.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги въпроси, мнения, предложения по докладната записка имате ли?
Ако няма предлагам да преминем към гласуване.
Гласуването е поименно.
Заповядайте.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 16.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Отдаване под наем на части от недвижим имот- общинска
собственост, представляващи помещения от автоспирка в с. Свещари, община Исперих
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.

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

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

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

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
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 64

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 отдадат под наем, чрез провеждане на
публичен търг помещения от автоспирка в с.Свещари с обща площ 42 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;
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем части от недвижим имот частнаобщинска собственост, представляващи помещения от едноетажна сграда
№65650.35.184.1 с обща площ 42 (четиридесет и два ) кв.м, находящ се в с. Свещари,
ул. «Демокрация» №33А, общ. Исперих, актуван с АОС №6061 от 26.02.2016г. за срок
от 5 (пет) години чрез провеждане на процедура - публичен търг с явно наддаване.
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II. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 84,00 (осемдесет и
четири) 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 8
(осем) лева.
ІІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе
публичния търг с явно наддаване и сключи договор за наем.
ІV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и

Настоящото 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: Удължаване срока на договор за наем на помещение в гр. Исперих
между “Агротрейд – 63“ ЕООД и община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Николов.
инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В информационния център за обслужване на граждани на община Исперих е
постъпило Заявление с вх. № ОС - 146/15.02.2016 год. до кмета на Община Исперих от
г-н Пламен Пенчев Йовчев – управител на „Агротрейд-63“ ЕООД, ЕИК 116025351 с
адрес на управление: гр. Разград, ул. „Грънчарска“ № 24, бл. Морави, вх. 5, ет. 5, ап.
13,област Разград за удължаване срока на Договор за наем № 31/16.03.2011г. на
общинско помещение в гр. Исперих да бъде удължен. Договорът е действащ към датата
на подаването на заявлението.
Наемен договор № 31/16.03.2011г. е сключен въз основа на проведен търг с явно
наддаване през 2011г. за отдаване под наем на ½ част от павилион с площ 60 кв.м. в гр.
Исперих, ул. „Пирин“ № 1А, находящ се в кв. 122, парцел I, по плана на гр. Исперих
съгласно АЧОС № 91/25.03.2002 год. с предназначение „магазин за промишлени
стоки“, срещу месечна наемна цена 231,00 (двеста тридесет и един) лева без включен
ДДС за срок от 5 (пет) години. Другата част от павилиона е собственост на „Агротрейд63“ ЕООД съгласно Договор за покупко-продажба от 08.09.1999год.
Наемателят няма неразплатени и просрочени задължения по договора.
С оглед на доброто стопанисване на имота считам, че е във взаимен интерес да
се удължи срока на цитирания договор за наем с още 5 години, на основание §78 ал.2 от
ПЗР на ЗИД на ЗОС, с което общия срок за ползване на помещението ще бъде 10
години.
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Въз основа на изложението, предлагам Общинският съвет- Исперих, да вземе
следните Решения:
1. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем
№ 31/16.03.2011г., сключен между Община Исперих и „Агротрейд-63“ ЕООД,
ЕИК116025351, адрес на управление: гр. Разград, ул. „Грънчарска“ № 24, бл. Морави,
вх. 5, ет. 5, ап. 13,област Разград с управител Пламен Пенчев Йовчев въз основа на
проведен търг с явно наддаване през 24.02.2011г. за отдаване под наем на ½ част от
павилион с площ 60 (шестдесет) кв.м. в гр. Исперих, ул. „Пирин“ № 1А, находящ се в
кв. 122, парцел I, по плана на гр. Исперих съгласно АЧОС № 91/25.03.2002 год. с
предназначение „магазин за промишлени стоки“, срещу месечна наемна цена в размер
на 231,00 (двеста тридесет и един) лева без включен ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително
споразумение към Договор за наем № 31/16.03.2011г. за удължаване срока на договора
считано от 01.03.2016г.
3. Останалите клаузи по договора да останат непроменени.
Адв. Днаиел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Николов.
Моля, да чуем становището на председателя на ПК по « Стопански дейности и
европейско развитие».
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
10.03.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги въпроси, мнения, предложения по докладната записка имате ли?
Ако няма предлагам да преминем към гласуване.
Гласуването е поименно.
Заповядайте.
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СПИСЪК

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

редовно заседание на 16.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на помещение в гр. Исперих
между “Агротрейд – 63“ ЕООД и 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
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
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
27
27
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 65

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и §78 ал.2 от
ПЗР на ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем №
31/16.03.2011г., сключен между Община Исперих и „Агротрейд-63“ ЕООД,
ЕИК116025351, адрес на управление: гр. Разград, ул. „Грънчарска“ № 24, бл. Морави,
вх. 5, ет. 5, ап. 13,област Разград с управител Пламен Пенчев Йовчев въз основа на
проведен търг с явно наддаване през 24.02.2011г. за отдаване под наем на ½ част от
павилион с площ 60 (шестдесет) кв.м. в гр. Исперих, ул. „Пирин“ № 1А, находящ се в
кв. 122, парцел I, по плана на гр. Исперих съгласно АЧОС № 91/25.03.2002 год. с
предназначение „магазин за промишлени стоки“, срещу месечна наемна цена в размер
на 231,00 (двеста тридесет и един) лева без включен ДДС.
2.Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително споразумение
към Договор за наем № 31/16.03.2011г. за удължаване срока на договора считано от
01.03.2016г.
3.Останалите клаузи по договора да останат непроменени.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на незастроени поземлени имоти за жилищни нужди,
находящи се в селата Средоселци и Печеница, община Исперих, област Разград.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
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Предложението ни е за продажба на поземлени имоти, находящи се в селата
Средоселци и Печеница, община Исперих, област Разград. Имотите са частна
общинска собственост и представляват урегулирани поземлени имоти за жилищно
застрояване. За същите има изготвени актуални данъчни и пазарни оценки.
Имотите са включени в годишната програма за 2016год. в раздел «Продажба на
незастроени дворни места».
Предлагаме следните проекто Решения:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
1. Урегулиран поземлен имот V-69 (римско пет тире шестдесет и девет) в
квартал 12, отреден за жилищно застрояване с площ 551 (петстотин петдесет и един)
кв.м с местонахождение на имота – с. Средоселци, ул. „Волга“ №6, община Исперих,
област Разград по плана на селото одобрен със Заповед №404/23.08.2014г. на Кмета на
Община Исперих при граници на имота УПИ III кв.12, УПИ VI кв.12, УПИ IV кв.12 и
улица, съгласно Акт за частна общинска собственост №5889 от 15.06.2015год., вписан в
Агенцията по вписванията на 16.06.2015год., рег.№ 1433, том 6, № 46.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1 192,00 (хиляда сто деведесет и два) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 150,50 (хиляда сто и петдесет лева и
петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000420/22.02.2016 год. на отдел МДТ при община Исперих.
2. Урегулиран поземлен имот V-141 (римско пет тире сто четиридесет и едно) в
квартал 18 отреден за жилищно застрояване с площ 1 212 (хиляда двеста и дванадесет)
кв.м с местонахождение на имота с. Средоселци, ул. „Родопи“ №21,община Исперих,
област Разград по плана на селото одобрен със Заповед №404/23.08.2014г. на Кмета на
Община Исперих при граници на имота север УПИ VI-138 от кв.18, изток УПИ IV-140
кв.18, юг-улица и запад – ул. „Родопи“, съгласно Акт за частна общинска собственост
№5886 от 05.06.2015год., вписан в Агенцията по вписванията на 09.06.2015год., рег.№
1377, том 6, № 5.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 560,00 (две хиляди петстотин и шестдесет ) лева, която е пазарната цена, определена
от независим лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2 530,70 (две хиляди петстотин и
тридесет лева и седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702000421/22.02.2016год. на отдел МДТ при община Исперих.
3. Поземлен имот IV-127 (римско четири тире сто двадесет и седем) в квартал 17
с начин на трайно ползване Дворно място с площ 1 466 (хиляда четиристотин
шестдесет и шест) кв.м с местонахождение на имота с. Печеница, ул. „Тунджа“
№13,община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, одобрен със
Заповед №403/2014г. на Кмета на Община Исперих при граници на имота: север-извън
регулация, изток-извън регулация, запад – имот VIII-8, кв.17 и юг-улица „Тунджа“,
съгласно Акт за частна общинска собственост №5880 от 19.05.2015год., вписан в
Агенцията по вписванията на 02.06.2015год., рег.№ 1311, том 5, № 153.
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Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 3 186,00
(три хиляди сто осемдесет и шестдесет) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 3 061,00 (три хиляди шестдесет и един)
лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000422/22.02.2016год. на отдел
МДТ при община Исперих.
Благодаря.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля становището на председателя на водещата комисия.
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
10.03.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
7
7

„ 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.
Моля становището на председателя на участващата комисия.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет»
На заседание ПК по „ Финансии и бюджет” проведено на 11.03.2016 г. от 14.00 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 за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Становището на кметовете на с. Печеница и с. Средоселци.
/ възражения по докладната и предложените проекто решения не се направиха
от кметовете на с. Средоселци и с. Печеница/
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Ако няма предложения, възражения, становища от страна на общинските
съветници, предлагм да преминем към гласуване.
Заповядайте. Гласуваме поименнно.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 16.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на незастроени поземлени имоти за жилищни нужди,
находящи се в селата Средоселци и Печеница, 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.
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
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
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
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 66

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 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 поземлени
имоти да се проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2016 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
1. Урегулиран поземлен имот V-69 (римско пет тире шестдесет и девет) в
квартал 12, отреден за жилищно застрояване с площ 551 (петстотин петдесет и един)
кв.м с местонахождение на имота – с. Средоселци, ул. „Волга“ №6, община Исперих,
област Разград по плана на селото одобрен със Заповед №404/23.08.2014г. на Кмета на
Община Исперих при граници на имота УПИ III кв.12, УПИ VI кв.12, УПИ IV кв.12 и
улица, съгласно Акт за частна общинска собственост №5889 от 15.06.2015год., вписан в
Агенцията по вписванията на 16.06.2015год., рег.№ 1433, том 6, № 46.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1 192,00 (хиляда сто деведесет и два) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 150,50 (хиляда сто и петдесет лева и
петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000420/22.02.2016 год. на отдел МДТ при община Исперих.
2. Урегулиран поземлен имот V-141 (римско пет тире сто четиридесет и едно) в
квартал 18 отреден за жилищно застрояване с площ 1 212 (хиляда двеста и дванадесет)
кв.м с местонахождение на имота с. Средоселци, ул. „Родопи“ №21,община Исперих,
област Разград по плана на селото одобрен със Заповед №404/23.08.2014г. на Кмета на
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Община Исперих при граници на имота север УПИ VI-138 от кв.18, изток УПИ IV-140
кв.18, юг-улица и запад – ул. „Родопи“, съгласно Акт за частна общинска собственост
№5886 от 05.06.2015год., вписан в Агенцията по вписванията на 09.06.2015год., рег.№
1377, том 6, № 5.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 560,00 (две хиляди петстотин и шестдесет ) лева, която е пазарната цена, определена
от независим лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2 530,70 (две хиляди петстотин и
тридесет лева и седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702000421/22.02.2016год. на отдел МДТ при община Исперих.
3. Поземлен имот IV-127 (римско четири тире сто двадесет и седем) в квартал 17
с начин на трайно ползване Дворно място с площ 1 466 (хиляда четиристотин
шестдесет и шест) кв.м с местонахождение на имота с. Печеница, ул. „Тунджа“
№13,община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, одобрен със
Заповед №403/2014г. на Кмета на Община Исперих при граници на имота: север-извън
регулация, изток-извън регулация, запад – имот VIII-8, кв.17 и юг-улица „Тунджа“,
съгласно Акт за частна общинска собственост №5880 от 19.05.2015год., вписан в
Агенцията по вписванията на 02.06.2015год., рег.№ 1311, том 5, № 153.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 3 186,00
(три хиляди сто осемдесет и шестдесет) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 3 061,00 (три хиляди шестдесет и един)
лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000422/22.02.2016год. на отдел
МДТ при община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.

ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с. Печеница и град
Исперих, Община Исперих, област Разград на собственици на законно построени
сгради в имота.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на община Исперих са постъпили заявления с вх.№ ОС 221/22.05.2013г. от Сейфидин Хакъ Ахмед, с адрес с. Печеница, ул. “Пирин” №1,
община Исперих, област Разград, за придобиване право на собственост на общински
поземлен имот, върху който е построена негова собствена сграда. Към заявлението е
приложен Нотариален акт №120, том VIII, рег.№5941, дело №706 от 2008г., за
собственост на сгради, представляващи - самостоятелен обект с начин на ползване –
жилищна сграда със застроена площ 180 кв.м., самостоятелен обект с начин на
ползване – второстепенна сграда със застроена площ 60,00 кв.м и подобрения,
застроени при отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот
представляващ парцел Х в квартал 15 по плана на селото от 2008 год. представляващ
част от УПИ IV-96 в квартал 15 по плана на селото от 2014год., отреден за «Жилищно
застрояване», с площ 771(седемстотин седемдесет и един) кв.м. с местонахождение на
имота с. Печеница, ул.“Пирин” №1,община Исперих, област Разград.
Със заявление с вх.№ ОС – 226/26.06.2014г. от лицето Халис Халим Мюстеджеб
желае да придобие право на собственост на общински поземлен имот, върху който е
построена неговата собствена сграда. Към заявлението е приложен Нотариален акт
№17, том I рег.№ 158, дело №15 от 2014г., за собственост на сграда, с начин на
ползване жилище със застроена площ от 82.00 кв.м., застроена в североизточната част
на недвижим имот, находящ се чертите на град Исперих, улица «Васил Левски» №95,
община Исперих, област Разград върху парцел VIII в квартал 58 по плана на града от
2001год. като след направено изменение на плана и изработен ПУП-ПР е образуван
урегулиран поземлен имот ХIV – 134 и 135 (римско четиринадесет тире сто тридесет и
четири и сто тридесет и пет) в квартал 58 (петдесет и осем), отреден “За жилищно
застрояване”, с площ 362(триста шестдесет и два) кв.м., по регулационния план на град
Исперих с местонахождение на имота град Исперих, ул. «Васил Левски» №95,община
Исперих, област Разград при граници и съседи на имота: УПИ IХ кв.58, УПИ VIII
кв.58, УПИ VII кв.58, улица «Васил Левски» съгласно АЧОС №5891 от 15.06.2015г.
Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с
общински имоти за 2016г. за продажба. За тях са съставени Актове за общинска
собственост, изготвени са актуални данъчни и пазарни оценки.
Във връзка с гореизложеното предлагам следните проекто Решения:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
І. Разрешава продажбата на поземлените имоти на собствениците на законно
построени сгради в тях, представляващи:
1.1. Урегулиран поземлен имот IV – 96 (римско четири тире деветдесет и шест)
в квартал 15 (петнадесет), отреден за «Жилищно застрояване», с площ 771(седемстотин
седемдесет и един) кв.м., по регулационния план на с. Печеница, с местонахождение на
имота с. Печеница, ул.“Пирин” №1,община Исперих, област Разград при граници и
съседи: изток УПИ III-95 от кв.15, север УПИ I-93 от кв. 15, запад-улица и юг-УПИ V97 от кв.15, съгласно АЧОС №5853 от 07.05.2015г. на собствениците на законно
построена сграда върху имота, Сейфидин Хакъ Ахмед и Фатме Ахмед Ахмед с адрес с.
Печеница, ул. “Пирин” №1, община Исперих, област Разград, притежаващи Нотариален
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акт №120, том VIII, рег.№5941, дело №706 от 2008г. за собственост на сградите,
построени в имота.
1.2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 г. в размер на 1 685,00 лв. (хиляда
шестотин осемдесет и пет ) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 609,80 (хиляда шестстотин и девет
лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000423/22.02.2016 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
2.1.Урегулиран поземлен имот ХIV – 134 и 135 (римско четиринадесет тире сто
тридесет и четири и сто тридесет и пет) в квартал 58 (петдесет и осем), отреден “За
жилищно застрояване” с площ 362(триста шестдесет и два) кв.м., по регулационния
план на град Исперих с местонахождение на имота град Исперих, ул. «Васил Левски»
№95,община Исперих, област Разград по плана на града одобрен със Заповед
№25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих и ПУП-ПР одобрен със Заповед
№63/03.02.2015г. на Кмета на Община Исперих при граници и съседи на имота: УПИ
IХ кв.58, УПИ VIII кв.58, УПИ VII кв.58, улица «Васил Левски» съгласно АЧОС №5891
от 15.06.2015г., на собственика на законно построена сграда върху имота Халис Халим
Мюстеджеб с адрес град Исперих, ул. “Лудогорие” №6, община Исперих, област
Разград, притежаващ Нотариален акт №17, том I рег.№ 158, дело №15 от 2014г. за
собственост на сградата.
2.2.Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 г. в размер на 5 034,00 (пет хиляди и
тридесет и четири ) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката
Данъчната оценка на имота е в размер на 3 747,80 (три хиляди седемстотин
четиридесет и седем лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за
данъчна оценка № 6702000418/22.02.2016 г. издадено от отдел «МДТ» при община
Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предлагам да чуем становището на председателите на ПК.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Преди да изслушаме становището на председателя на ПК по « Стопански
дейности и европейско развитие» за протокола да се отбележи, че общинския
съветник Сибел Джелил зае местото си и броя на общинските съветници в залата
става 28.
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
10.03.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
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Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ 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.
Заповядайте г-жо Митева, вашата комисия е участваща.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 11.03.2016 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Кмета на кметство с. Печеница има ли възражения, предложения по докладната.
Няма.
Желаещи да вземат отношение по докладната от общинските съветници.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 16.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с. Печеница и град
Исперих, Община Исперих, област Разград на собственици на законно построени
сгради в имота.
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман

За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”

Подпис
П
П
П
П
П
П
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7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

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
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 67

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за общинската
собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих във
връзка с проявен интерес за закупуване на поземлени имоти да се проведе процедура
по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2016 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
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І. Разрешава продажбата на поземлените имоти на собствениците на законно
построени сгради в тях, представляващи:
1.1. Урегулиран поземлен имот IV – 96 (римско четири тире деветдесет и шест)
в квартал 15 (петнадесет), отреден за «Жилищно застрояване», с площ 771(седемстотин
седемдесет и един) кв.м., по регулационния план на с. Печеница, с местонахождение на
имота с. Печеница, ул.“Пирин” №1,община Исперих, област Разград при граници и
съседи: изток УПИ III-95 от кв.15, север УПИ I-93 от кв. 15, запад-улица и юг-УПИ V97 от кв.15, съгласно АЧОС №5853 от 07.05.2015г. на собствениците на законно
построена сграда върху имота, Сейфидин Хакъ Ахмед и Фатме Ахмед Ахмед с адрес с.
Печеница, ул. “Пирин” №1, община Исперих, област Разград, притежаващи Нотариален
акт №120, том VIII, рег.№5941, дело №706 от 2008г. за собственост на сградите,
построени в имота.
1.2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 г. в размер на 1 685,00 лв. (хиляда
шестотин осемдесет и пет ) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 609,80 (хиляда шестстотин и девет
лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000423/22.02.2016 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
2.1.Урегулиран поземлен имот ХIV – 134 и 135 (римско четиринадесет тире сто
тридесет и четири и сто тридесет и пет) в квартал 58 (петдесет и осем), отреден “За
жилищно застрояване” с площ 362(триста шестдесет и два) кв.м., по регулационния
план на град Исперих с местонахождение на имота град Исперих, ул. «Васил Левски»
№95,община Исперих, област Разград по плана на града одобрен със Заповед
№25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих и ПУП-ПР одобрен със Заповед
№63/03.02.2015г. на Кмета на Община Исперих при граници и съседи на имота: УПИ
IХ кв.58, УПИ VIII кв.58, УПИ VII кв.58, улица «Васил Левски» съгласно АЧОС №5891
от 15.06.2015г., на собственика на законно построена сграда върху имота Халис Халим
Мюстеджеб с адрес град Исперих, ул. “Лудогорие” №6, община Исперих, област
Разград, притежаващ Нотариален акт №17, том I рег.№ 158, дело №15 от 2014г. за
собственост на сградата.
2.2.Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 г. в размер на 5 034,00 (пет хиляди и
тридесет и четири ) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката
Данъчната оценка на имота е в размер на 3 747,80 (три хиляди седемстотин
четиридесет и седем лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за
данъчна оценка № 6702000418/22.02.2016 г. издадено от отдел «МДТ» при община
Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
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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 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на ограничени
вещни права и сервитути за изграждане на електропроводно захранване и
водопроводно отклонение за имот ПИ 009002, ЕКАТТЕ 72578 по плана с. Тодорово
през земи общинска собственост.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В Информационния център за обслужване на граждани на община Исперих е
постъпило искане с вх.№ОС-137/12.02.2016год. до Кмета на община Исперих от
инвеститор г-н Зекерие Махмуд Зекерие, собственик на имот ПИ 009002, землище с.
Тодорово, с постоянен адрес с. Тодорово, Община Исперих, обл. Разград, ул.
„Александър Стамболийски“ №6, с което се иска Общински съвет – Исперих, на
основание чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи да
издаде Решение за учредяване на вещни права и сервитути върху мерите и пасищата общинска собственост, а именно за ПИ 000048, ЕКАТТЕ 72578 във връзка с процедура
на Министерството на земеделието и храните по утвърждаване на трасе за проектиране
и прокарване на електропроводно захранване и водопроводно отклонение, захранващи
имот ПИ 009002, ЕКАТТЕ 72578 по КК на с. Тодорово.
Трасето на електропровода е предвидено да минава както следва:
- 2490.0 м2 през имот №000048 представляващ пасище, публична общинска
собственост на Община Исперих;
Трасето на водопровода е предвидено да минава както следва:
- 249.6 м2 през имот №000048 представляващ пасище, публична общинска
собственост на Община Исперих;
Предлагам следните проекто Решения:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
I. Изразява предварително съгласие със срок на валидност от една година за
учредяване на вещни права и сервитути върху мерите и пасищата - общинска
собственост, а именно за ПИ 000048, ЕКАТТЕ 72578 във връзка с процедура на
Министерството на земеделието и храните по утвърждаване на трасе за проектиране и
прокарване на електропроводно захранване и водопроводно отклонение, захранващи
имот ПИ 009002, ЕКАТТЕ 72578 по КК на с. Тодорово.
Трасето на електропровода да минава както следва:
- 2490.0 м2 през имот №000048 представляващ пасище, публична общинска
собственост на Община Исперих;
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Трасето на водопровода да минава както следва:
- 249.6 м2 през имот №000048 представляващ пасище, публична общинска
собственост на Община Исперих;
Благодаря.
адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, становища от страна на общинските съветници има ли?
Няма.
Моля председателя на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» г-н
Хюсеин да докладва за становището на комисията.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
10.03.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ 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.
Кмета на кметство с. Тодорово има ли възражения, предложения по докладната.
Предлагам да преминем към гласуване.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 16.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на ограничени
вещни права и сервитути за изграждане на електропроводно захранване и
водопроводно отклонение за имот ПИ 009002, ЕКАТТЕ 72578 по плана с. Тодорово
през земи общинска собственост.
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан

За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”

Подпис
П
П
П
П
П
П
П
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8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

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
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 68

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Изразява предварително съгласие със срок на валидност от една година за
учредяване на вещни права и сервитути върху мерите и пасищата - общинска
собственост, а именно за ПИ 000048, ЕКАТТЕ 72578 във връзка с процедура на
Министерството на земеделието и храните по утвърждаване на трасе за проектиране и
прокарване на електропроводно захранване и водопроводно отклонение, захранващи
имот ПИ 009002, ЕКАТТЕ 72578 по КК на с. Тодорово.
Трасето на електропровода да минава както следва:
- 2490.0 м2 през имот №000048 представляващ пасище, публична общинска
собственост на Община Исперих;
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Трасето на водопровода да минава както следва:
- 249.6 м2 през имот №000048 представляващ пасище, публична общинска
собственост на Община Исперих;
ІІ. 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 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно:Прекратяване на концесионен договор № 2 от 23.08.2004 год. за
предоставяне на концесия на водоем „Юседжик“ в с. Малък Поровец.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
С решение №24/1 от 02.03.2004 г. на Общински съвет – Исперих е открита
процедура по предоставяне на концесия на водни обекти на територията на община
Исперих, включително и на обект „Юседжик“ в с. Малък Поровец. В резултат на
проведения неприсъствен конкурс, с Решение № 55/23.07.2004 год. на Общински съвет
– Исперих е обявен за спечелил конкурса за воден обект „Юседжик“ в с. Малък
Поровец - Атанас Димитров Атанасов. От 2004 год. до 2013 год. концесионера ползва
обекта съгласно клаузите на концесионен договор № 2 от 23.08.2004 год.
С Вх.№ К-3938/ 01.09.2014 год. в общинската администрация е постъпило
заявление от Атанас Димитров Атанасов, с което концесионера уведомява Община
Исперих, че няма възможност да изпълнява задълженията си по горе цитирания
концесионен договор.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следните:
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 75, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от
Закона за концесиите, чл. 19, предложение Първо от Концесионен договор № 2 от
23.08.2004 год. и заявление с Вх.№ К-3938/ 01.09.2014 год. от Атанас Димитров
Атанасов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
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1. Прекратява по взаимно съгласие Концесионен договор № 2/ 23.08.2004 год. за
предоставяне на концесия на водоем „Юседжик“ с. Малък Поровец, община Исперих,
област Разград, представляващ недвижим имот – публична общинска собственост с
начин на трайно ползване ВОДОЕМ между община Исперих и Атанас Димитров
Атанасов, считано от 31.12.2013 год.
2. Упълномощава Кмета на Община Исперих да представлява КОНЦЕДЕНТА при
прекратяването на концесията, включително:
2.1.Да уведоми Атанас Димитров Атанасов за решението.
2.2.Да предприеме необходимите действия за приемане на обекта на концесия по
реда на чл.78 от Закона за концесиите.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, становища.
Няма.
Моля председателя на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» г-н
Хюсеин да докладва за становището на комисията.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
10.03.2016 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
7
7
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.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 11.03.2016 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Кмета на с. Малък Поровец имате ли становище по прекратяване на
концесионния договор. През 2014 г. Ние сме разгледали докладна записка за
прекратяване на този концесионен договор, но не сме вземали решение.
Има ли въпроси?
Заповядайте г-н Вутов.
Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Искам да попитам, къде се намира този водоем?
Също искам да попитам не е ли в близост до вододайната зона?
Отговор на този въпрос бе даден от Кмета на Община Исперих.
Уважаеми г-н Вутов,
Щом този водоем е отдаден на концесия значи той има необходимите
разрешителни от съответните инстанции.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други въпроси. Ако няма преминаваме към поименно гласуване.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 16.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно:Прекратяване на концесионен договор № 2 от 23.08.2004 год. за
предоставяне на концесия на водоем „Юседжик“ в с. Малък Поровец.
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

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

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

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
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

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
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 69

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 75, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от
Закона за концесиите, чл. 19, предложение Първо от Концесионен договор № 2 от
23.08.2004 год. и заявление с Вх.№ К-3938/ 01.09.2014 год. от Атанас Димитров
Атанасов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Прекратява по взаимно съгласие Концесионен договор № 2/ 23.08.2004 год. за
предоставяне на концесия на водоем „Юседжик“ с. Малък Поровец, община Исперих,
област Разград, представляващ недвижим имот – публична общинска собственост с
начин на трайно ползване ВОДОЕМ между община Исперих и Атанас Димитров
Атанасов, считано от 31.12.2013 год.
2. Упълномощава кмета на община Исперих да представлява КОНЦЕДЕНТА при
прекратяването на концесията, включително:
a. Да уведоми Атанас Димитров Атанасов за решението.
b. Да предприеме необходимите действия за приемане на обекта на
концесия по реда на чл.78 от Закона за концесиите.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управите на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
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Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на община Исперих за
периода 2017 – 2019 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С указания на МФ БЮ № 1 от 10.02.2016 за подготовката и представянето на
бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 20172019 г. стартира първият етап на бюджетната процедура за следващата година, с цел
разработване на проекта на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.
Тригодишната бюджетна прогноза на община Исперих за периода 2017 - 2019 г. е
разработена на базата на:
- одобрените със Закона за държавния бюджет на Република за България за 2016
г. бюджетни параметри;
- одобрените с Решение № 1025 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване
на промени в актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016–2018 г.,
одобрена с Решение № 847 на Министерския съвет от 2015 г.;
уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени
еднократните разходи, включени в бюджета на община Исперих за предходната година;
- настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в
нормативната уредба;
Собствените приходите са планирани на базата на реалистична оценка и анализ на
събираемостта за няколко предходни години, като са отчетени съответните промени в
нормативната уредба. Като база за разработване на трансферите за местни дейности и
целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2017-2019 г. са заложени
одобрените със ЗДБРБ за 2016 г. размери.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
1. Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности на община Исперих за
периода 2017-2019 г., съгласно Приложение № 1.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги имате ли предложения, допълнение по проекта за решение.
Няма.
Моля за становището на председателя на ПК по « Финансии и бюджет».
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „ Финансии и бюджет” проведено на 11.03.2016 г. от 14.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
5
4
4
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други въпроси. Ако няма преминаваме към поименно гласуване.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 16.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на община Исперих за
периода 2017 – 2019 г.
№

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.

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

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
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

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
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 70

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 82. ал. 2 от Закона за публичните
финанси, и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности на община Исперих за
периода 2017-2019 г., съгласно Приложение № 1.
Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на област Разград седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
/ Приложение № 1 е приложено на диск към протокола/
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ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Промяна в състава на работна група за наблюдение на Общински план
за развитие 2014 – 2020 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.23, чл.59 и чл.60 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и с цел изпълнение на заложените дейности
по проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно управление на община Исперих”
по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., Приоритетна ос І
„Добро управление”подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, с
Решение № 385 от 11.06.2014 г. на Общински съвет – Исперих беше определен
състава на работна група за наблюдение на Общински план за развитие 2014 –
2020 г.
След проведените през м. октомври 2015 г. избори за кмет на община, общински
съветници и кметове на кметства настъпиха промени както в ръководството на
Общинска администрация – Исперих, така и в състава на Общински съвет – Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Предвид гореизложеното и необходимостта да се направят промени в състава
на работната група за наблюдение на Общински план за развитие 2014 – 2020 г.
предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното
РЕШЕНИЕ
На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.23, чл.59 и чл.60 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Предлага на Кмета на Община Исперих Работна група за наблюдение на
„Общински план за развитие 2014-2020 г.” в състав:
1. Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет - Исперих
2. Хамди Нурула – общински съветник
3. Адил Решидов – общински съветник
4. Айдън Хюсеин – общински съветник
5. Зейти Мехмед - общински съветник
6. Росица Митева – общински съветник
7. Нехире Юмер – заместник- кмет на Община Исперих
8. Айджан Бейтула – заместник - кмет на Община Исперих
9. Николай Николов – заместник - кмет на Община Исперих
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10. Севим Адем – секретар на Община Исперих
11. Янка Митева – директор на Дирекция „ИРФ”
12. Къймет Ариф – Директор на дирекция „АИООП”
13. Сали Баки – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности”
14. Танжу Рамадан – началник - отдел „Бюджет и счетоводство”
15. Галина Иванова – началник-отдел „Проекти“
16. Нуртен Хасанова – началник-отдел „Общинската собственост”
17. Халюк Хюсеин – началник-отдел „Териториално и селищно устройство“
18. Нуртен Вахдет – юрисконсулт в Община Исперих
19. Севат Ибрямова – гл.експерт „Проекти“
20. Айше Хасан – гл.специалист „Проекти“
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателя на ПК по « Финансии и бюджет» да докладва за
становището на комисията.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „ Финансии и бюджет” проведено на 11.03.2016 г. от 14.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
5
4
4
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Искам само да направя едно уточнение в решението да се впише на основание чл.21,
ал.1, т.12 и т.23...........
Други въпроси. Ако няма преминаваме към гласуване.

СПИСЪК

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

редовно заседание на 16.03.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Промяна в състава на работна група за наблюдение на Общински план
за развитие 2014 – 2020 г.
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

1.
2.
3.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар

За
За
За

„ против”

„въздържал се”

Подпис
П
П
П
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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.

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

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
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 71

На основание чл.21, ал. 1, т.12 и т.23, чл.59 и чл.60 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Предлага на Кмета на Община Исперих Работна група за наблюдение на
„Общински план за развитие 2014-2020 г.” в състав:
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1.Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет - Исперих
2. Хамди Нурула – общински съветник
3. Адил Решидов – общински съветник
4. Айдън Хюсеин – общински съветник
5. Зейти Мехмед - общински съветник
6. Росица Митева – общински съветник
7. Нехире Юмер – заместник- кмет на Община Исперих
8. Айджан Бейтула – заместник - кмет на Община Исперих
9. Николай Николов – заместник - кмет на Община Исперих
10. Севим Адем – секретар на Община Исперих
11. Янка Митева – директор на Дирекция „ИРФ”
12. Къймет Ариф – Директор на дирекция „АИООП”
13. Сали Баки – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности”
14. Танжу Рамадан – началник - отдел „Бюджет и счетоводство”
15. Галина Иванова – началник-отдел „Проекти“
16. Нуртен Хасанова – началник-отдел „Общинската собственост”
17. Халюк Хюсеин – началник-отдел „Териториално и селищно устройство“
18. Нуртен Вахдет – юрисконсулт в Община Исперих
19. Севат Ибрямова – гл.експерт „Проекти“
20. Айше Хасан – гл.специалист „Проекти“
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: Избор на състав на Местна комисия за обществен ред и сигурност към
Общински съвет – Исперих и Комисия по безопасност на движението
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преди да преминем към разглеждането на докладната искам да помоля г-н
Гюнел Мюсреф да води заседанието, тъй като по следващите две точки аз съм
докладчик.
/ Гюнел Мюсреф – заместник председател на Общински съвет Исперих зае
местото си на председателстващ/.
Уважаеми общински съветници,
На 31.07.2003г. Общински съвет – Исперих е учредил Местната комисия за
обществен ред и сигурност с председател адв. Даниел Димитров. Основание за
създаване на комисията е „Стратегия за борбата на полицията в близост до
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обществото“, утвърдена със Заповед № Iв – 907 / 30.10.2002г. на Министъра на
Вътрешните работи и плана на Дирекция НС „Полиция“ от 19.12.2002г. относно
подобряване на контактите с обществото и взаимодействието на полицията с държавни,
неправителствени организации и местна власт. За по-доброто реализиране на целите,
описани в стратегията за борбата на полицията в близост до обществото, е приет План
за работа на Местната комисия за обществен ред и сигурност към Общински съвет –
Исперих утвърден на 22.08.2003г. от Кмета на Община Исперих.
С Решение №309 от Протокол №53/24.03.2011г. на заседание на ОбС – Исперих е
допълнено Решение №299 от 31.07.2003г. на ОбС – Исперих по Протокол №48.
Допълнението касае промяна в поименния състав на Местна комисия за обществен
ред и сигурност /МКОРС/.
Предвид горното предлагам Общински съвет – Исперих да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
С цел опазване живота, здравето и имущество на гражданите, собствеността на
обществените организации и юридическите лица, опазване на обществения ред и
сигурност на населението и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и Решение
№299 от 31.07.2003г. на ОбС – Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. 1.Утвърждава деветчленния състав на Местната комисия за обществен ред и
сигурност към Общински съвет – Исперих за мандат 2015-2019 година, и избира
ръководство и членове на същата, както следва:
Председател: Айдън Исмаил Хюсеин, общински съветник;
Заместник-председател Айджан Ахмед Бейтула заместник-кмет на Община
Исперих;
Секретар: Георги Димитров Патриков – Началник група „Охранителна полиция“
при РУМВР – Исперих;
и членове: 1 Валентин Димитров – ИДПС при РУМВР - Исперих ;
2. Даринка Петрова Романска- Вискова– общински съветник;
3. Орхан Ахмед Халим – Кмет на кметство с. Китанчево;
4. Татяна Анатолиевна Николова – секретар на МКБППМН;
5. Венцислав Величков Тодоров – общински съветник;
6. Ридван Хабил Джелил, общински съветник.
2. Утвърждава седемчленния състав на Комисия по безопасност на движение към
Общински съвет – Исперих, както следва:
Председател: инж. Николай Тодоров Николов – зам.-кмет на Община Исперих;
и членове: 1. Мартин Георгиев Николов – мл. автоконтрольор при РУМВР –
Исперих;
2. Екатерина Великова Димитрова , общински съветник;
3. Венелин Данчев Вутов, общински съветник;
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Исперих

4. Бюлент Кемал Хасан, общински съветник;
5. инж. Алтан Салиев Билялов гл. експерт «Транспорт» в Община
6. Синан Незир Нури, общински съветник;
7. Венко Иванов Косев, адвокат.

II. Задължава Местната комисия за обществен ред и сигурност:
1. Да изготви подпише тристранен обществен договор за ред и сигурност със
страни Общинска администрация, Общински съвет и РУМВР – Исперих;
2.Да приеме План за работа на МКОРС за 2016 година до края на м. април
2016г., и да го внесе за утвърждаване от Общински съвет – Исперих;
3. Да актуализира и да приеме Работни карти за видове мероприятия с цел
опазване на обществения ред и сигурност.
III. Задължава Комисия по безопасност на движение:
1.Да направи анализ на пътна обстановка и маркировка и на територията на
Община Исперих;
2. Да направи анализ на състояние на пътните знаци на територията на Община
Исперих;
3. Да изработи и да предложи на ръководство на Община Исперих план за
подобряване движението на МПС в града и селата
Гюнел Мюсреф – Заместник председател и Председателстващ заседанието.
Благодаря г-н Димитров.
Становището на ПК по « Законост и обществен ред».
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – Председател на ПК по « Законост и обществен ред»
На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 11.03.2016 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Искам да направя едно предложение за промяна в състава на Комисия по
безопасност на движение към Общински съвет – Исперих, а именно на мястото на
Венелин Данчев Вутов предлагам Венцислав Тодоров Величков. А в комисията по
обществен ред и сигурност на мястото на Венцислав Величков да бъде Венелин Вутов
Гюнел Мюсреф – Заместник председател и Председателстващ заседанието.
Други предложения.
Няма.
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Моля да гласуваме предложението направено от общинския съветник Росица
Митева за промяна в състава на Комисия по безопасност на движение към Общински
съвет – Исперих, а именно Венелин Данчев Вутов да бъде заменен с Венцислав
Тодоров Величков.
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
28
28
0
0

Гюнел Мюсреф – Заместник председател и Председателстващ заседанието.
Моля колеги преминаваме към гласуване на решението с направената промяна.
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
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 72

С цел опазване живота, здравето и имущество на гражданите, собствеността на
обществените организации и юридическите лица, опазване на обществения ред и
сигурност на населението и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и Решение
№299 от 31.07.2003г. на ОбС – Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. 1.Утвърждава деветчленния състав на Местната комисия за обществен ред и
сигурност към Общински съвет – Исперих за мандат 2015-2019 година, и избира
ръководство и членове на същата, както следва:
Председател: Айдън Исмаил Хюсеин, общински съветник;
Заместник-председател Айджан Ахмед Бейтула заместник-кмет на Община
Исперих;
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Секретар: Георги Димитров Патриков – Началник група „Охранителна полиция“
при РУМВР – Исперих;
и членове: 1 Валентин Димитров – ИДПС при РУМВР - Исперих ;
2. Даринка Петрова Романска- Вискова– общински съветник;
3. Орхан Ахмед Халим – Кмет на кметство с. Китанчево;
4. Татяна Анатолиевна Николова – секретар на МКБППМН;
5. Венелин Данчев Вутов- Заместник председател на ОбС Исперих
6. Ридван Хабил Джелил, общински съветник.
2. Утвърждава седемчленния състав на Комисия по безопасност на движение към
Общински съвет – Исперих, както следва:
Председател: инж. Николай Тодоров Николов – зам.-кмет на Община Исперих;
и членове: 1. Мартин Георгиев Николов – мл. автоконтрольор при РУМВР –
Исперих;
2. Екатерина Великова Димитрова , общински съветник;
3. Венцислав Величко Тодоров, общински съветник;
4. Бюлент Кемал Хасан, общински съветник;
5. инж. Алтан Салиев Билялов гл. експерт «Транспорт» в Община
Исперих
6. Синан Незир Нури, общински съветник;
7. Венко Иванов Косев, адвокат.
II. Задължава Местната комисия за обществен ред и сигурност:
1. Да изготви подпише тристранен обществен договор за ред и сигурност със
страни Общинска администрация, Общински съвет и РУМВР – Исперих;
2.Да приеме План за работа на МКОРС за 2016 година до края на м. април
2016г., и да го внесе за утвърждаване от Общински съвет – Исперих;
3. Да актуализира и да приеме Работни карти за видове мероприятия с цел
опазване на обществения ред и сигурност.
III. Задължава Комисия по безопасност на движение:
1.Да направи анализ на пътна обстановка и маркировка и на територията на
Община Исперих;
2. Да направи анализ на състояние на пътните знаци на територията на Община
Исперих;
3. Да изработи и да предложи на ръководство на Община Исперих план за
подобряване движението на МПС в града и селата
ІV. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящето решение да бъде изпратено на
Кмета на Община Исперих и на Областния управител на Област Разград в седем дневен
срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих
Относно: Определяне на представители на Община Исперих в колективния
управителен орган на юридическо лице с нестопанска цел Сдружение „Местна
инициативна група – Исперих”, във връзка с изискванията на Наредба 22 от 16.12.2015г
на МЗХ.
Гюнел Мюсреф – Заместник председател и Председателстващ заседанието.
Заповядайте г-н Димитров.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Местна инициативна група – Исперих е учредена на 02.03.2010 година по реда и
при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение за
осъществяване на общественополезна дейност. Създадена като публично-частно
партньорство във връзка с прилагането на Ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на
селските райони (2007-2013), МИГ- Исперих е независима и доброволна организация
на представители на местните власти, стопанския и нестопанския сектор от
територията на община Исперих, която се основава на принципите на равенството и
взаимопомощта, със задължително участие на общината, която е и пълноправен член в
сдружението. Съдебният акт за регистрация в Разградски окръжен съд на Сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна група-Исперих ” е издаден с Решение № 1 от
02.03.2010 год. по фирмено дело № 5 по описа на Разградски окръжен съд за 2010
година, а Акта за регистрация в Централния регистър на ЮЛНЦ е чрез Удостоверение
№ 023 от 04.05.2010 г. на Министерство на правосъдието.
Община Исперих участва в сдружение „Местна инициативна група - Исперих“
от неговото учредяване. С решение № 205, точка 5 от 28.12.2009 г. на Общински съвет
Исперих бяха определени Даниел Димитров, Гюнай Хюсмен, Нуртен Салиева Галина
Иванова за представители в колективния орган - общото събрание. Нуртен Хасанова бе
избрана от Общото събрание за представител на Община Исперих в Управителния
съвет. По - късно с Решение 333 прието на заседание на Общински съвет Исперих,
проведено на 27.02.2014г. с протокол № 39 Община Исперих променя един от своите
представители в МИГ, като освобождава Нуртен Хасанова и определя Елис Решат
Салим – общински служител за представител на община Исперих.

На 07.12.2015 г. се сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” –
Разплащателна агенция и МИГ Исперих за изпълнение на проект за подготвителни
дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
Съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, всяко юридическо лице, член на сдружение с
нестопанска цел има право само на 1 глас в колективния, респективно и в управителния
орган на сдружението.

На основание на Наредба 16 от 30.07.2015г. на МЗХ за изпълнение на проект за
подготвителни дейности по подмярка 19.1 и на параграф 1 т. 9 от допълнителните
разпоредби на НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 г. на МЗХ за прилагане на
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
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Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чл. 21, ал. 1, т. 15
от ЗМСМА и настоящата докладната записка, предлагам на Общинския съвет Исперих
да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

1. Отменя решение № 205 по точка 5 от 28.12.2009 г. и решение № 333 от
27.02.2014г. на Общински съвет Исперих.
2. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА , Общински съвет – Исперих
определя, община Исперих, като член в СНЦ „МИГ Исперих“, да бъде
представлявана във върховния колективен орган на сдружението, с право на
един глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ от следните представители:
• Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет
Исперих
• Зейти Фераим Мехмед – обшински съветник
Искам да направя и едно допълнение. Във докладната записка не
е посочено името на г-жа Нуртен Хасанова представител на Община
Исперих. При разглеждането на докладната на заседание на ПК по „
Законост и обществен ред” бе прието становище да се включи и г-жа
Нуртен Хасанова представител на Община Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник председател и Председателстващ заседанието.
Благодаря г-н Димитров.
Предложения, становища по докладната и предложените проекто решения.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
Упомената е Наредба № 22 от 14.декември 2015 г., но смятам че има грешка.
Тази Наредба № 22 е от 16 декември 2015 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Да г-н Хюсеин има допусната техническа грешка. Наредба № 22 е от 16.
декември 2015 г.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
В §1, т.21 се казва, че представител в публичния сектор може да бъде и служител
от централната или ....... представител на общинския съвет.
Предлагам да бъде включен, като представител и общинския съветник Мустафа
Закир Рашид. Да бъде включен в състава.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Няма как да бъде включен. Промяна в числеността не може да се направи, както
и гласа е един независимо, че са трима представители. Сдружението не е във фаза
отчети и избори. Публичния сектор и общинската администрация да не надвишават
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определен процент . Можем да сменим г-жа Хасанова, която е предложена от общинска
администрация, но не можем да увеличим състава, тъй като се нарушава пропорцията
при положение, че се включат и четиримата в състава.
Не искам да бъда разбран погрешно. Няма пречка общинския съветник Мустафа
Рашид да не бъде включен в състава, но се обърква париететния принцип. Тези условия
са създадени от министерството.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На основание на Наредба 16 от 30.07.2015г. на МЗХ за изпълнение на проект за
подготвителни дейности по подмярка 19.1 и на параграф 1 т. 9 това да го разбирам, че
не може да има увеличение на броя на представителите ли е?
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Да точно това се визира в този параграф и т.9. Тази Наредба дава точно
пропорциите, които трябва да бъдат включени и в общото събрание и в управителния
съвет.
Гюнел Мюсреф – Заместник председател и Председателстващ заседанието.
Предлагам да прекратим дебатите.
Становището на ПК по « Законост и обществен ред».
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – Председател на ПК по « Законост и обществен ред»
На заседание ПК по „ Законост и обществен ред” проведено на 11.03.2016 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих с направеното предложение за допълнение в състава на представителите
да бъде включена и Нуртен Хасанова, като представител на Община Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник председател и Председателстващ заседанието.
Моля да преминем към гласуване.
Постъпиха две предложения.
1. Становище от Председателя на ПК по « Законост и обществен ред» г-жа
Росица Митева
- като член в СНЦ „МИГ Исперих“, да бъде представлявана във върховния
колективен орган на сдружението, с право на един глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от
ЗЮЛНЦ от следните представители:
• Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет
Исперих
• Зейти Фераим Мехмед – общински съветник
• Нуртен Хасанова- н-к отдел „ ОС” в Община Исперих
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Моля колеги преминаваме към гласуване на първото предложение
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
28
27
0
1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 73

На основание на Наредба 16 от 30.07.2015г. на МЗХ за изпълнение на проект за
подготвителни дейности по подмярка 19.1 и на параграф 1 т. 9 от допълнителните
разпоредби на НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 г. на МЗХ за прилагане на
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чл. 21, ал. 1, т. 15
от ЗМСМА и настоящата докладната записка, предлагам на Общинския съвет Исперих
да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Отменя решение № 205 по точка 5 от 28.12.2009 г. и решение № 333 от 27.02.2014г.
на Общински съвет Исперих.
2. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА , Общински съвет – Исперих определя,
община Исперих, като член в СНЦ „МИГ Исперих“, да бъде представлявана във върховния
колективен орган на сдружението, с право на един глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ от
следните представители:

•

•
•

Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет
Исперих
Зейти Фераим Мехмед – общински съветник
Нуртен Хасанова Махмуд – Началник отдел „ ОС” в Община Исперих

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/ Заседанието продължи да се води от г-н Димитров/.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли питания, становища от граждани.
Няма.
Преминаваме към последна точка от дневния ред.

ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги,
Постъпило е писмо от Асоциацията на « В и К» за проведено събрание на
представителите на асоциацията и протокола от същото. Кмета на общината е участвал
в заседанието и е защитил интереса на общината.
Също искам да уведомя общинските съветници, че днес до края на работния ден
по питането отправено от нас към народния представител д-р Хасан Адем ще получим
писмен отговор относно закриване на Районен съд Исперих. Имаме категоричен
отговор по неговите думи. Уверенията са, че това няма да се случи. Това е отговор на
нашата Декларация и материалите към нея. Това значи, че ние ефективно сме си
свършили рабтата до този момент.
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник от политически представителната
групата на ДПС.
Има проблеми в кореспонденцията и по точно с общинския сайт и по точно
публикувана е някаква лична кореспонденция. Какъв е смисъла от този сайт, който има
общината.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Това е така. В сайта на Община Исперих и по конкретно на Общински съвет
Исперих има проблеми. Решенията от заседанието на Общински съвет Исперих бяха
публикувани тези дни. Знаем, че има срокове за публикуване и публичността на нашите
решения е задължителна.
Още веднъж се обръщам към общинската администрация да реши този въпрос.
Ние не можем да бъде прикачени към сайта и да сме зависими, ние сме длъжни да
осигурим публичност на гражданите в общината.
Господ Кмет моля Ви да вземете мерки, по този въпрос не веднъж сме
кореспондирали. Това е някаква лична кореспонденция между служителя « Връзки с
обществеността» към община Исперих и представител на Форум 24.
Колеги други въпроси за разискване.
Няма.
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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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