ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 11
от проведено заседание на Общински съвет - Исперих на
28.04.2016г. от 10.00 часа.
Днес 28.04.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Исперих се
проведе редовно заседание на Общински съвет Исперих.
Преди да открие редовното заседание на Общински съвет Исперих, адв. Даниел
Димитров поздрави Кмета на Община Исперих, който днес е рожденик с пожелание за
здраве и успехи от името на всички общински съветници. Поздравления бяха
поднесени от народния представител д-р Хасан Адемов, от политически
представителната група на БСП и кметовете на кметства от квотата на ДПС.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих:
Уважаеми общински съветници,
Откривам редовното заседание на Общински съвет Исперих.
В залата до настоящия момент присъстват 28 от общо 29 общински съветници.
Отсъства общинския съветник Росица Митева, няма подадено уведомление и
смятам, че ще закъснее.
На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 40, ал.2 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Исперих имаме кворум за вземане на решения по предварително
обявения дневен ред.
Откривам заседанието на Общински съвет Исперих.
По предварително обявения дневен ред имате ли предложения, въпроси, мнения.
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване на проекто дневния ред.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0
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Общински съвет – Исперих прие следния:
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Разяснителна кампания на Областния Управител на Област Разград.
Относно: Консолидация във В и К отрасъла.
2. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за
периода 2016-2020г. и План за развитие на социалните услуги в Община Исперих за
2017г.
3. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016г. и
Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Програмата за закрила на детето за
2015г.
4. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Aктуализация бюджета на Община Исперих за 2016 година в частта на
делегираната от държавата дейност «Целодневни детски градини».
5. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Определяне на поземлени имоти в с.Бърдоква, с.Конево, с.Лудогорци,
с.Лъвино, с.Тодорово и с.Подайва, община Исперих от Общинския поземлен фонд и
условията за отдаването им под наем.
6. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под аренда без търг или конкурс на земеделски земи от
Общинския поземлен фонд на община Исперих.
7. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване
Овощна градина в с.Яким Груево, община Исперих.
8. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на застроени поземлени имоти, находящи се в с.
Къпиновци и с.Тодорово, община Исперих, област Разград.
9. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на незастроени поземлени имоти за жилищни нужди,
находящи се в с. Райнино и с.Китанчево, община Исперих, област Разград.
10. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Промяна в активите на „Лудогорска слава” ЕООД с адрес на
управление гр.Исперих, ул.”Христо Ясенов” №2, община Исперих, област Разград.
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11. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих
Относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот – частна
общинска собственост, находящ се гр. Исперих, ул. „Оборище” № 4, община
Исперих, област Разград на Сдружения с нестопанска цел.
12. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих
Относно: Промяна в активите на Гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих.
13. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих
Относно: Дом за деца и юноши „Максим Горки“ с.Благоево, община Разград.
14. Докладна записка от Дауд Себайдин Ибрям – Управител на « Лудогорска
слава» ЕООД.
Относно: Годишен счетоводен отчет за 2015 година.
15. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: приемане на Проект за изменение и допълнение на Наредба №11 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на
Община Исперих приета с Решение №301 по Протокол №36 от 20.12.2013г. на Обс.
Исперих, изм. и доп. с Решение №525 по Протокол №58 от 27.05.2015г. на Общински
съвет – Исперих.
16. Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства
от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2015 до 31.12.2015 г.
и периода 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.
17. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от
Кмета на община Исперих в периода от 01.07.2015 до 31.12.2015 г. и периода от
01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.
18. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в
изпълнение на годишната програма по чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища и
изразходваните средства от бюджета през 2015 г.
19. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлени имоти № 32874.201.287 и № 32874.201.288 в гр.
Исперих- промишлена зона.
20 Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична
общинска собственост на Народните читалища.
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21. Докладна записка от Зейти Фераим – общински съветник.
Относно: Удължаване срока на договор за наем сключен с ЕТ „Мелек-2008-Сервет
Хюсеин“.
22. Дадна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот-частна общинска
собственост, представляващ помещение от автоспирка в с. Лудогорци, община Исперих
23 . Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
24. Разни.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.
Разяснителна кампания на Областния Управител на Област Разград.
Относно: Консолидация във В и К отрасъла.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Давам думата на г-жа Надя Йорданова - главен секретар на Асоциацията на Ви К
обособената територия на Водоснабдяване и Канализация" ЕООД гр. Исперих.
Заповядайте г-жо Йорданова.
Надя Йорданова - главен секретар на Асоциацията по В и К.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Моето участи днес е свързано с промяната на границите на обособените
територии на асоциациите на операторите, които се намират на територията на Област
Разград.
За нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за
предоставяне на ВиК услуги със Закона за водите, територията на страната се разделя
на обособени териториии.
Съгласно чл. 198б, т.2 от Закона за водите собствеността на ВиК системите, в
границите на обособената територия, е разпределена между държавата и общините или
между няколко общини, управлението на ВиК системите се осъществява от
асоциацията по ВиК.
На основание чл. 198е,ал.7 от Закона за водите – Министърът на Регионалното
развитие и благоустройството е издал Правилник за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация.
Дейността на асоциациите е насочена към установяване на договор – отношения
с ВиК оператора, към планиране на развитието на водоснабдителните и
канализационите системи, чрез изготвяне и одобряване на регионални генерални
планове /РГП/ на ВиК, и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж.,
както и към съгласуване на бизнес плановете на ВиК операторите, въз основа на
инвестиционите програми към РГП.
В дългосрочните 10 или 15 годишни договори за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системвите и
съораженията, и предоставянето на
водоснабдителните и канализационните услуги, ще бъдат разписани задълженията на
оператора, произтичащи от възложените му дейности, в това число и условията за
предоставяне на услугите, задължителните показатели за качеството на водата,
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задължения свързани с околната среда, задължителното ниво на инвестиции, както и
условията за определяне на цената на водата.
С оглед на горното ще могат да бъдат изпълнени следните цели:
- подобряване на условията на живот на населението, свързани с услугите по
водоснабдяване и канализация;
- постигане на европейски стандарти в предоставянето на водоснабдителните и
канализационните услуги;
- увеличаването на достъпността, надежността и безопсността на услугите по
водоснабдяване и канализация;
- опазване на околната среда и водите;
- подновяване, разширение и подобрение на съществуващата водоснабдителна и
канализационнна система и прилежащите съоражения в обособената територия;
- подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните и канализационите
услуги;
От друга страна Оперативна програма „ Околна среда 2014-2020 г.” е основният
източник за финансиране на инвестиции във ВиК отрасъла. Завършването на реформата
в отрасъла, стартирала през 2009 г., е едно от условията за отпускане на европейско
финансиране през настоящия програмен период.
За целите на провеждането на реформата във ВиК отрасъла е изготвена „
Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република
България 2014-2023 г.”, одобрена с Решение на Министерски съвет № 269 от 07.05.2014
г. Тя включва балансиран набор от мерки, които да осигурят постигането на разходно
ефективно съответствие, увеличена ефективност и да се справят с предизвикателствата
пред управлението и регулирането на отрасъла. Визията за отрасъл ВиК е финнасово,
технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, предоставящ услуги с високо качество
на социално поносими за потребителите цени.
За нуждите на стратегията са изготвени предварителни анализи с цел
разработване на различни сценарии за финансиране, които да гарантират пълно
финансиране на устойчив ВиК отрасъл по пътя към постигане на съотвествие.
Сценариите предвиждат консолидиране на ВиК отрасъла, най-много от 28 регионални
дружества, т.е. една асоциация по ВиК на административна област и едно ВиК
дружество, предоставящо услуги на територията на асоциацията. Консолидирането е
важно за постигане на икономии от мащаба и засилване на техническия,
административния и финансовия капацитет на ВиК дружествата.
С оглед приноса за изпълнение целите на „ Стратегия за развитие и управление
на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.” сред
видовете и примерите на допустими мерки за подкрепа на Приоритетна ос 1 „Води” на
Оперативна програма „ Околна среда 2014-2020 г.” е изграждане на ВиК
инфраструктура, съгласно Плановете за управление на речните басейни /ПУРБ/ и в
съотвествие с регионалните генерални планове за ВиК и регионалните
прединвестиционни проучвания / РПИП/. При подготовката и изпълнението на
проектите ще се следва регионален подход, основан на следните принципи:
- Финансиране на ВиК инфраструктура в консолидирани райони, които се
обслужват от един ВиК оператор, въз основа на едно РПИП и една апликационна
форма.
Прилагането на регионалния подход ще допринесе за постигане на устойчивост
във водния сектор, за реализиране на икономии от мащаба и за осигуряване
възстановяването на инвестиционни разходи.
Задължително условие за допустимост на проектите, основани на РПИП, е
наличието на подписан договор между асоциацията на ВиК и регионалния ВиК
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оператор, предвиждащ механизъм за обособяване на приходите, на базата на пълна
авортизация на активите, включително активи, финансирани от безвъзмездна помощ,
които да бъдат изплзвани за реинвестиране във ВиК инфраструктура.
За срока на стратегията средствата от фондовете на ЕС ще са достатъчни за
финансиране на 30 до 40% от общия обем на капиталовите разходи в отрасъл ВиК.
В тази връзка на 18.03.2016г. Асоциацията на ВиК на обособена територия,
обслужвана от „ водоснбдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, сключи с действащия ВиК
оператор „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на В и к системите и съораженията и предоставяне на водоснбдителните
и канализационните услуги, същия ще влезе в сила на 01.05.2016 г.
Благодаря.
Ако имате въпроси ще отговоря.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря Ви.
Въпроси, питания.
Заповядайте г-н Мехмед.
Сали Мехмед - общински съветник от политически представителната група
на ДПС.
Това е само разsснителна кампания и не е свързано с вземането на решения.
Искам да попитам с реформата, която предвиждате, става ясно, че няма да се
съкращават работниците работещи във " ВиК" ООД гр. Исперих, което е най
същественото.
Второ искам да попитам, как ще ме убедите, че качеството на водата ще се
подобри след обособяването ни в обща асоциация и няма да има както сега дори и в
момента населени места без вода.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мехмед
Айдън Мехмед - Управител на " ВиК" ООД гр. Исперих.
Уважаеми г-н Руфад,
Приемете моите пожелания за здраве и дълголетие и Ви честитя рождения ден.
Във връзка с реформата, аз като Управител или като оператор на " В и К" ООД
гр. Исперих ще си спестя позицията. Реформата си е реформа. Присъединяването на " В
и К" ООД гр. Исперих към асоциацията е в ръцете на общинските съветници.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Дочев.
Няма пречка да искажете своето мислене. Няма да се гласува решение.
Атанас Дочев - гражданин на община Исперих.
Искам да искажа своята позиция по този въпрос. Това което се предлага не е
реформа, а псевдореформа. Европейския съюз има становище от миналата година, че
бенефициенти по водния цикъл няма да са общитните, а В и К дружествата. Ето това е
разковничето, да се приберат средствата на едно място и с тях да разполага само
асоциацията.
Преди много време тук в нашата община бе управлението на В и К и след време
се измести във Разград. Когато В и К сектора се управляваше от Разград още не могат
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да се оправят нещата тук, дори и незаинтересоваността на ръководството през това
време ни навреди. През 90 години върнаха В и К дружествата в общините и това даде
резултат.
Питам когато през 2020 година приключат присъединителните фондове от ЕС
какво ще правим.
Призовавам общинските съветници да помислят добре и след това да
предприемат действия. Нека не сме зависими от някого като община.
Благодаря.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
И аз искам да взема отношение по това разискване.
Ние сме преживявали укропняване и обединяване, и като пресен пример, вижте
какво става с Горско стопанство Исперих. Останала е само сградата, и от 60 човека
работещи в нея останаха 3 или 5 човека.
Аз съм убеден и заемам позицията, че ние нямаме интерес като общински
съветници и община да променяме членството си в асоциацията. Още повече, че
законодателно няма такава предпоставка. Закона казва, че на територията на една
асоциация трябва да има един В и К оператор.
Имаме една асоциация, която е на обособената територия на община Исперих,
Завет и Самуил и в момвента тя се обслужва от един оператор и това е В и К гр.
Исперих. Другата обособена територия се обслежва от В и К Разград.
Аз не мисля, че е трагедия и някой може да се оправдава, че е задължително
условието за кандидатстване по Европрограмите.
Направих си труда тази сутрин и съм проверил всички 28 области, за да видя
колко оператори има и колко асоциации.
Ще дам няколко примера.
Кюстендил – 2- В и К асоциации - Дупница и Кюстендил.
Хасково, Пазарджик, Габрово, Севлиево - с отделнва...., Благоевград, Монтана и
Ловеч.
Така че няма пречка да съществуват повече асоциации и да съществуват и
операторите, защото и в Дупница има отделен оператор, отделен оператор имат и в
Димитровград, Севлиево, Кресна, Монтана и Ловеч. Там не съществува проблема за
допустимостта по кандидатстване по европректи.
Отделно от това казваме, че ще запазим всички работни места, гаранцията е
никаква.
Ние сме длъжни когато вземаме решение да защитим нашия интерес, ние имаме
собственост и получаваме дивиденти от дружеството всяка година, т.е ние ще се лишим
от това.
Не може да ме убедите, че качеството на водата ще се подобри след като
източниците ще са едни и същи.
Аз не желая да получавам отговори на моите въпроси, но моето становище е, че
Общински съвет Исперих трябва да проведе с гражданството на общината една по
широка дискусия за да се убеди в своето решение, което ще вземе занапред.
Благодаря.
Заповядайте г-жо Йорданова за отговор.
Надя Йорданова - главен секретар на Асоциацията по В и К.
По отношение на количеството и качеството на водата, комисията по енергийно
и водно регулиране е тази която регулира качеството и количеството на водата.
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Преструктурирането не означава край на всякаква дейност по обслужването на
вашето дружество. Напротив то ще поеме и ще продължи да обслужва другите
общини.
По въпроса, ако Общински съвет Исперих не вземе своето положително
становище тогава Общински съвет Исперих и община Исперих остават единствен член
на асоциацията. Община Завет вече имат решение за присъединяване, община Самуил
още нямат. И ако Вие останете сами тогава държавата ще има 50% дялово участие и
вие 50%.
При положение, че другите две общини не желаят да използват Вашия оператор,
то дружествата по между си ще решат, кой от кого ще купува и кой на кого ще продава
вода.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги доволни ли сте от отговорите на г-жа Йорданова. Получихте отговорите,
които искахте.
Благодаря г-жо Йорданов
Преминаваме към следващата точка от дневния ред.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за
периода 2016-2020г. и План за развитие на социалните услуги в Община Исперих за
2017г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В изпълнение на чл.36б от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане и във връзка с чл.19, ал.2 и 3 от Закона за социалното подпомагане,
Община Исперих подготви Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за
периода 2016-2020г. и План за развитие на социалните услуги за 2017г.
Предвид горе изложеното предлагам Общински съвет – Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода
2016-2020г.
2. Приема План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2017г.
3. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Плана за развитие на
социалните услуги в община Исперих за 2017г. на Изпълнителния директор
на Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция социално
подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо заместник Кмет.
Докладната записка и проекто решенията са разглеждани на заседание на
постояните комисии.
Моля председателя на Постояните комисии
по «Социални дейности и
здравеопазване» да докладва за становището на комисията.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на
25.04.2016 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
5
3
3

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

0

Становището на комисията е докладната да се приеме на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Преминаваме към обсъждане на проектите за решения.
Въпроси, мнения, предложения.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
№ 90
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация; чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода
2016-2020г.
2. Приема План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2017г.

9

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Плана за развитие на
социалните услуги в община Исперих за 2017г. на Изпълнителния директор
на Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция социално
подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане.
4. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
/ Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 20162020г. и План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2017г. са
приложени на диск към Протокол № 11 от 28.04.2016 г. на Общински съвет Исперих/.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016г. и
Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Програмата за закрила на детето за
2015г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми господин Председател,
Уважаеми общински съветници,
Общинската програма за закрила на детето на Община Исперих е разработена в
съответствие с Националната стратегия за закрила на детето 2008 - 2018г. Тя
документира волята и готовността на институциите в общината за повишаване
качеството на живот на децата.
Основна цел на Програмата е осигуряването на условия за ефективно
упражняване на правата и подобряване качеството на живот и благосъстоянието на
децата, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. В
Програма за закрила на детето са разписани подробно поставените цели за постигане по
приоритетни области и дейностите за тяхното изпълнение, срокове, отговорни органи и
източниците на финансиране.
Предвид горе изложеното предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската
програма за закрила на детето за 2015г.
2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2016г.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо заместник Кмет.
Докладната записка и проекто решенията са разглеждани на заседание на
постояните комисии.
Моля председателя на Постояната комисия по « Образование, култура, спорт и
туризъм» да докладва за становището на комисията.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура,
спорт и туризъм».
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
25.04.2016 г. от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
5
4
4

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

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

0
внесе за разглеждане на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Преминаваме към обсъждане на проектите за решения.
Колеги има ли желаещи да вземе отношение по докладната.
Въпроси, мнения, предложения.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
№ 91
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.20а от Закона за закрила на детето и чл.6, ал.1 и ал.2 от
Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската
програма за закрила на детето за 2015г.
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2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2016г.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
/ Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за
закрила на детето за 2015г. и Общинска програма за закрила на детето за 2016г./

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Aктуализация бюджета на Община Исперих за 2016 година в частта на
делегираната от държавата дейност «Целодневни детски градини».
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Ако можете само диспозитива на решенията господин Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Докладната бе разгледана на заседание на постояните комисии. Предлагам
Общински съвет Исперих да приеме предложените проекто решения за актуализиране
на бюджета на Целодневните детски градини както следва:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1. Актуализира бюджетите на Целодневните детски градини за 2016 година
съгласно Приложение № 1, както следва:
ЦДГ № 1 „Щастливо детство” гр. Исперих...................................................172 108 лв.
ЦДГ № 3 „Мечо Пух ” гр. Исперих................................................................151 531 лв.
ЦДГ № 5 „ Слънце” гр.Исперих......................................................................162 530 лв.
ОДЗ „Първи юни” гр. Исперих....................................................................... 308 568 лв.
Целодневни детски градини към Община Исперих........................... ........814 333 лв.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Докладната бе разгледана на заседание на постояните комисии, предлагам да
чуем становището на председателите.
Заповядайте г-жо Димитрова. Вашата комисия е водеща.
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Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура,
спорт и туризъм».
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
25.04.2016 г. от 15.00 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
заседание на Общински съвет Исперих.

внесе за разглеждане на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман, като участваща комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание на ПК по « Финансии и бюджет» проведено на 25.04.2016г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
5
4
4

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

0

Становището на комисията е докладната да се разгледа на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги към вносителя, мнения, възражения, към проекта за решения.
Няма.
Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименнно. Заповядайте.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Aктуализация бюджета на Община Исперих за 2016 година в частта на
делегираната от държавата дейност «Целодневни детски градини».
№

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
За

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
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 92

На основание чл. 21, ал.1, и т.6 от ЗМСМА, и чл. 124, ал..2 от Закона за
публичните финанси
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Актуализира бюджетите на Целодневните детски градини за 2016 година
съгласно Приложение № 1, както следва:
ЦДГ № 1 „Щастливо детство” гр. Исперих...................................................172 108 лв.
ЦДГ № 3 „Мечо Пух ” гр. Исперих................................................................151 531 лв.
ЦДГ № 5 „ Слънце” гр.Исперих..................................................................... 162 530 лв.
ОДЗ „Първи юни” гр. Исперих....................................................................... 308 568 лв.
Целодневни детски градини към Община Исперих................................. .814 333 лв.
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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.
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Функция "Образование" - дейност "Целодневни детски градини"

Наименование на параграфите

1
Запл. и възн. за перс., нает по тр. и
сл. прав.
- запл. и възн. на перс. нает по
труд.правоотн.
- доп. мат. стимулиране и др. доп.
възнаграждения
Др.възнагр. и плащания за
персонала
- за нещатен п-л, по
труд.правоотношения
- за персонала, по извънтрудови
правоотнош.
- изпл. суми от СБКО на перс., с х-р
на възнагр.
- обезщетения на перс., с х-р на
възнагр.

§§

Целодневни детски
градини и обединени
детски заведения
311

Целоднежни детски
градини към Община
Исперих

Приложение № 1

Целодневна детска
градина
"Щастливо
детство"
(№ 1),
Исперих

Целодневна детска
градина
"Мечо Пух"
(№ 3),
Исперих

Обединено детско
заведение
"Първи юни",
Исперих

Целодневна детска
градина "Слънце"
(№ 5),
Исперих

БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

БИЛО

СТАВА

4
1 111 081
лв
1 111 081
лв

5

6
471 026 лв

10
119 832
лв

471 026 лв

11
252 694
лв
252 694
лв

12
252 694
лв
252 694
лв

13
135 559
лв
135 559
лв

133 074 лв

471 026 лв

8
134 455
лв
134 455
лв
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471 026 лв

7
134 455
лв
134 455
лв

9
119 832
лв

01-01

3
1 113 566
лв
1 113 566
лв

01-09

- лв

- лв

- лв

- лв

02-00

20 051 лв

20 051 лв

- лв

- лв

02-01

- лв

- лв

02-02

2 892 лв

2 892 лв

02-05

- лв

- лв

2
01-00

20 051 лв

20 051 лв

2 892 лв

2 892 лв

17 159 лв

17 159 лв

- лв

119 832 лв 119 832 лв

- лв

- лв

- лв

- лв

133 074 лв

02-08

17 159 лв

17 159 лв

- други плащания и възнаграждения
Осигурителни вноски от
работодател за ДОО
Осиг. вноски от работодател за
УПФ
Здравно-осигурителни вноски от
работодат.
Вноски за допълнит.задължит.
Осигуряване

02-09

- лв

- лв

05-51

128 468 лв

128 468 лв

60 608 лв

60 608 лв

14 874 лв 14 874 лв

13 725 лв

13 725 лв

25 567 лв 25 567 лв 13 694 лв

13 694 лв

05-52

33 918 лв

33 918 лв

17 260 лв

17 260 лв

3 361 лв

3 361 лв

4 010 лв

4 010 лв

5 573 лв

5 573 лв

3 714 лв

3 714 лв

05-60

68 230 лв

68 230 лв

33 821 лв

33 821 лв

6 648 лв

6 648 лв

7 270 лв

7 270 лв

13 552 лв 13 552 лв

6 939 лв

6 939 лв

27 780 лв

27 780 лв

Издръжка

10-00

05-80
10-11

217 057 лв 219 542 лв
25 632 лв

25 632 лв

13 779 лв

13 779 лв

3 139 лв

3 139 лв

3 166 лв

3 166 лв

5 971 лв

5 971 лв

1 725 лв

1 725 лв

192 184 лв

197 788 лв

13 497 лв

9 631 лв

2 808 лв

3 528 лв

5 184 лв

5 211 лв

3 384 лв

3 384 лв

10 656 лв

10 656 лв

3 600 лв

3 600 лв

2 808 лв

2 808 лв

5 184 лв

5 184 лв

3 384 лв

3 384 лв

- Медикаменти

10-12

- лв

- лв

- лв

- лв

- Постелен инвентар и облекло
- Учеб. и научно-изсл. разх. и книги
за библиот.

10-13

1 800 лв

1 800 лв

1 800 лв

1 800 лв

10-14

- лв

- лв

- Материали

10-15

140 лв

140 лв

- лв

- лв

- Вода, горива и енергия

10-16 - лв

- Разходи за външни услуги

10-20

4 063 лв

140 лв

140 лв

- лв
10 414 лв

- лв
5 604 лв

4 063 лв

- лв
4 063 лв

720 лв

27 лв
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- Текущ ремонт

10-30

- Платени данъци, мита и такси

10-40

- Командировки в страната

10-51

- Командировки в страната

10-52

- Разходи за застраховки

- лв

- лв

- лв

- лв

- лв

- лв

- лв

- лв

- лв

- лв

10-62

- лв

- лв

- лв

- Други финансови услуги
- Др. р-ди СБКО / отч.се р-ди СБКО
без § 0205 /
- Р-ди за договорни санкции и
неуст.,съд.обез.
- Др.р-ди, некласифиц.в др.парагр. и
подпарагр.
Платени данъци, такси и адм.
санкции
- Платени държавни данъци, такси,
нак.лихви
- Платени общински данъци, такси,
нак.лихви

10-69

- лв

- лв

- лв

10-91

4 034 лв

168 лв

4 034 лв

10-92

- лв

- лв

- лв

10-98

181 388 лв

181 388 лв

181 388 лв

181 388 лв

19-00

- лв

- лв

- лв

- лв

19-01

- лв

- лв

19-81

- лв

- лв

Стипендии

40-00

- лв

- лв

- лв

- лв

- лв

- лв

- лв

Всичко кредити без резерв

9999

1 609 070
лв

1 609 070
лв

808 729
лв

814 333
лв

175 974
лв

172 108
лв

150 811
лв

151 531
лв

308 541
лв

Капиталови разходи

(5155)

- лв

- лв

97-00

- лв

- лв

9999

1 609 070
лв

1 609 070
лв

808 729
лв

814 333
лв

175 974
лв

172 108
лв

150 811
лв

151 531
лв

308 541
лв

Неразпределен резерв

Всичко:

- лв

- лв

168 лв

- лв

- лв

- лв

- лв

- лв

- лв

- лв

308 568
лв

165 015
лв

162 530
лв

308 568
лв

165 015
лв

162 530
лв

- лв
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ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Определяне на поземлени имоти в с.Бърдоква, с.Конево, с.Лудогорци,
с.Лъвино, с.Тодорово и с.Подайва, община Исперих от Общинския поземлен фонд и условията
за отдаването им под наем.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет определя условията и
реда за отдаване под наем на земите от Общинския поземлен фонд чрез търг или конкурс за срок
не по дълъг от 10 години.
Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл.5, ал.3 от Наредба № 28
за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община
Исперих, приет от Общински съвет – Исперих.
Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
I. Определя поземлени имоти от Общински поземлен фонд в с.Бърдоква, с.Конево,
с.Лудогорци, с.Лъвино, с.Тодорово и с.Подайва, община Исперих по населени места, номера на
имоти, документи за собственост и площи, описани в Приложение №1, което е неразделна част
от настоящото решение за отдаване под наем за срок от 3 (три) години чрез публичен търг с
явно наддаване.
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 (тридесет и пет) лева
на декар, съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от Наредба №28 на ОбС-Исперих.
III.Възлага на Кмета на община Исперих да открие процедура, да проведе публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем и да сключи договор със спечелилия търга.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Докладната записка е разгледана на заседание на постояните комисии по « Стопански
дейности и европейско развитие» и ПК по « Законост и обществен ред».
Заповядайте г-н Хюсеин да чуем становището на Вашата комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено на
25.04.2016г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували
съветници
7

Резултати от гласуването:
общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
7

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.
Благодаря.
Заповядайте г-жо Митева. Вашата комисия е участваща.
18

Росица Митева – Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание на ПК по « Законост и обществен ред» проведено на 25.04.2016г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували
съветници
7

Резултати от гласуването:
общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
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.
Благодаря.
Кметовете на кметства иматели възражения по проекта за решения към докладната?
Няма.
Колеги общински съветници от Ваша страна възражения, предложения има ли?
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване, което е поименно.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Определяне на поземлени имоти в с.Бърдоква, с.Конево, с.Лудогорци,
с.Лъвино, с.Тодорово и с.Подайва, община Исперих от Общинския поземлен фонд и условията
за отдаването им под наем.
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

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

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

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

19

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

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

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
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 93

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 за управление, ползване и
разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих , с цел:
- стопанисване и управление на имоти от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Определя поземлени имоти от Общински поземлен фонд в с.Бърдоква, с.Конево,
с.Лудогорци, с.Лъвино, с.Тодорово и с.Подайва, община Исперих по населени места, номера на
имоти, документи за собственост и площи, описани в Приложение №1, което е неразделна част
от настоящото решение за отдаване под наем за срок от 3 (три) години чрез публичен търг с
явно наддаване.
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 (тридесет и пет) лева
на декар, съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от Наредба №28 на ОбС-Исперих.
III.Възлага на Кмета на община Исперих да открие процедура, да проведе публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем и да сключи договор със спечелилия търга.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
Приложение 1
№
1

населено място
Бърдоква

№ на АОС
6088/05.04.2016

НТП
нива

№ на имот
000038

площ -дка
10,000

20

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Бърдоква
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Конево
Лудогорци
Лудогорци
Лудогорци
Лудогорци
Лудогорци
Лудогорци
Лудогорци
Лудогорци

6089/05.04.2016
6090/05.04.2016
6091/05.04.2016
6092/05.04.2016
6093/05.04.2016
6094/05.04.2016
6095/05.04.2016
6096/05.04.2016
6097/05.04.2016
6098/05.04.2016
6099/05.04.2016
6100/05.04.2016
6101/05.04.2016
6102/05.04.2016
6103/05.04.2016
6104/05.04.2016
6105/05.04.2016
6106/05.04.2016
6107/05.04.2016
6108/05.04.2016
6109/06.04.2016
6110/06.04.2016
6111/06.04.2016
6112/06.04.2016
6113/06.04.2016
6114/06.04.2016
6115/06.04.2016
6116/06.04.2016
6117/06.04.2016
6118/06.04.2016
6119/06.04.2016
6120/06.04.2016
6121/06.04.2016
6122/06.04.2016
6123/06.04.2016
6124/06.04.2016
6125/06.04.2016
6126/06.04.2016
6127/06.04.2016
6128/06.04.2016
6075/05.04.2016
6076/05.04.2016
6077/05.04.2016
6078/05.04.2016
6079/05.04.2016
6080/05.04.2016
6081/05.04.2016
6082/05.04.2016

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива

000047
000043
000047
000049
000050
000053
000066
000068
000069
000070
000079
000080
000081
000082
000083
000084
000085
000086
000087
006004
006005
006006
006007
006008
006009
006010
006011
006012
006013
006014
006015
006016
006017
006018
006019
006020
006021
006022
006023
006024
009055
009056
009057
009058
009059
009060
009061
010048

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,205
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
15,811
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
7,139
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,917
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Лудогорци
Лудогорци
Лудогорци
Лудогорци
Подайва
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Лъвино
Тодорово
Тодорово
Тодорово
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва

6083/05.04.2016
6084/05.04.2016
6085/05.04.2016
6086/05.04.2016
6087/05.04.2016
6129/06.04.2016
6130/06.04.2016
6131/08.04.2016
6132/08.04.2016
6133/08.04.2016
6134/08.04.2016
6135/08.04.2016
6136/08.04.2016
6137/08.04.2016
6138/08.04.2016
6139/08.04.2016
6140/08.04.2016
6141/08.04.2016
6142/08.04.2016
6143/08.04.2016
6144/08.04.2016
6145/08.04.2016
6146/08.04.2016
6147/08.04.2016
6148/08.04.2016
6149/08.04.2016
6150/08.04.2016
6151/08.04.2016
6152/08.04.2016
6153/08.04.2016
6154/08.04.2016
6155/08.04.2016
6156/08.04.2016
6157/08.04.2016
6158/08.04.2016
6159/08.04.2016
6160/08.04.2016
6161/08.04.2016
6162/08.04.2016
6163/08.04.2016
6164/14.04.2016
6165/14.04.2016
6166/14.04.2016
6167/14.04.2016
6168/14.04.2016
6169/14.04.2016
6170/14.04.2016
6171/14.04.2016

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива

010049
010050
010051
010052
001048
014064
014065
014066
014067
014068
014069
014070
014071
014072
014073
014074
014075
014076
014077
014078
014079
014080
014081
014082
014083
014084
014085
014086
014087
014088
014089
014090
014091
014092
014093
014094
014095
020017
020016
020015
001002
001003
001004
001005
001006
001007
001047
001008

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
6,747
8,370
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
9,571
10,000
33,162
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва
Подайва

6172/14.04.2016
6173/14.04.2016
6174/14.04.2016
6175/14.04.2016
6176/14.04.2016
6177/14.04.2016
6178/14.04.2016
6179/14.04.2016
6180/14.04.2016
6181/14.04.2016
6182/14.04.2016
6183/14.04.2016
6184/14.04.2016
6185/14.04.2016
6186/14.04.2016
6187/14.04.2016
6188/14.04.2016
6189/14.04.2016
6190/14.04.2016
6191/14.04.2016
6192/14.04.2016
6193/14.04.2016
6194/14.04.2016
6195/14.04.2016
6196/14.04.2016
6197/14.04.2016
6198/14.04.2016
6199/14.04.2016
6200/14.04.2016
6201/14.04.2016
6202/14.04.2016
6203/14.04.2016
6204/14.04.2016
6205/14.04.2016
6206/14.04.2016
6207/14.04.2016
6208/14.04.2016
6209/14.04.2016

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива

001009
001010
001011
001012
001013
001014
001015
001016
001017
001018
001019
001020
001021
001022
001023
001024
001025
001026
001027
001028
001029
001030
001031
001032
001033
001034
001035
001036
001037
001038
001039
001040
001041
001042
001043
001044
001045
001046

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
11,567
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
6,149
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,224
10,063
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под аренда без търг или конкурс на земеделски земи от Общинския
поземлен фонд на община Исперих.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В Общинска администрация – Исперих е депозирано Заявление
с Вх.№ОС182/01.03.2016г. за инвестиционно намерение от „Агротайм“ ООД, с адрес на управление град
Исперих, ул. „ Васил Левски“ №63 за наемане под аренда за срок от 30 години на общински
имоти с начин на трайно ползване – лозе с площ 105,503 дка, изоставена нива с площ 34,608 дка
и нива с площ 68,310 дка, находящи се в местността „Дере Алан“, масив 7 в землището на
гр.Исперих с обща площ 208,421 дка с цел засаждане на трайни насаждения.
Съгласно чл.24а, ал.6, т.1 и т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, земите от Общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг
или конкурс, когато са заети с трайни насаждения или когато не са били използвани две или
повече селскостопански години.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет - Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
I. 1. Дава съгласие да се сключи договор за аренда между Община Исперих и „Агротайм“
ООД, ЕИК 040033442, със седалище и с адрес на управление: град Исперих, ул. „ Васил
Левски“ №63, с управител Теодор Иванов Иванов за имоти от Общински поземлен фонд - с
начин на трайно ползване лозе с площ 105,503 дка, изоставена нива с площ 34,608 дка и нива с
площ 68,310 дка, находящи се в местността „Дере Алан“, масив 7 в землището на гр.Исперих с
обща площ 208,421 дка с цел засаждане на трайни насаждения, описани в таблица –
Приложение №1, която е неразделна част от настоящото решение.
2. Договорът за аренда да се сключи за тридесет селскостопански години считано от
2016/2017г.
3. Определя годишно арендно плащане, както следва:
- арендаторът не дължи арендно плащане за първите две селскостопански години, а
именно за 2016/2017 и 2017/2018 години.
- от селскостопанската 2018/2019година арендаторът дължи годишно арендно плащане в
размер на 60,00 (шестдесет ) лева на декар.
ІI. 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.
Благодаря г-н Руфад.
Уважаеми колеги, докладната записка е разгледана на заседание на ПК по „ Стопански
дейности и европейско развитие” като водеща и ПК по „ Законост и обществен ред” и ПК по „
Финансии и бюджет” като участващи.
Заповядайте, г-н Хюсеин да изкажете становището на Вашата комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по „ Стопански дейности и европейско
развитие”.
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено на
25.04.2016г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували
съветници
7

Резултати от гласуването:
общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
7

0

0
24

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Заповядайте г-жо Митева. Вашата комисия е участваща.
Росица Митева – Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание на ПК по « Законост и обществен ред» проведено на 25.04.2016г. от 13.00
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.
Благодаря.
Заповядайте г-н Сюлейман. Вашата комисиясъщо е участваща.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии ибюджет».
На заседание на ПК по « Финансии и бюджет» проведено на 25.04.2016г. от 16.00 часа,
след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
членовете на ПК
5

на Гласували
съветници
4

Резултати от гласуването:
общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
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.
Мнения, предложения, възражения от страна на общинските съветници.
Няма.
Преминаваме към поименно гласуване. Заповядайте.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно:Отдаване под аренда без търг или конкурс на земеделски земи от Общинския
поземлен фонд на община Исперих.
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

1.

Адил Ахмед Решидов

За

„ против”

„въздържал се”

Подпис
П
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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.

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
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 94

На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.1 и т.2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл.5, ал.5, т.1 от Наредба №28 за управление,
ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих, във
връзка с чл.1 от Закона за арендата в земеделието и с цел:
- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд;
- определяне условия за реализиране на нови инвестиционни намерения
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. 1. Дава съгласие да се сключи договор за аренда между Община Исперих и „Агротайм“
ООД, ЕИК 040033442, със седалище и с адрес на управление: град Исперих, ул. „ Васил
26

Левски“ №63, с управител Теодор Иванов Иванов за имоти от Общински поземлен фонд - с
начин на трайно ползване лозе с площ 105,503 дка, изоставена нива с площ 34,608 дка и нива с
площ 68,310 дка, находящи се в местността „Дере Алан“, масив 7 в землището на гр.Исперих с
обща площ 208,421 дка с цел засаждане на трайни насаждения, описани в таблица –
Приложение №1, която е неразделна част от настоящото решение.
2. Договорът за аренда да се сключи за тридесет селскостопански години считано от
2016/2017г.
3. Определя годишно арендно плащане, както следва:
- арендаторът не дължи арендно плащане за първите две селскостопански години, а
именно за 2016/2017 и 2017/2018 години.
- от селскостопанската 2018/2019година арендаторът дължи годишно арендно плащане в
размер на 60,00 (шестдесет ) лева на декар.
ІI. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
III. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областния
Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд-Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Приложение 1 – предоставяме Ви го на диск.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване Овощна
градина в с.Яким Груево, община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В изпълнение на Решение №266 по Протокол №44 от 06.08.2010год. на Общински съвет
–Исперих е проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №
003001 с начин на трайно ползване Овощна градина с площ 60,343 дка, находящ се в землището
на с.Яким Груево, община Исперих. В резултат на тази процедура е сключен Договор за наем
№211 от 20.10.2010г. за срок от 10 селскостопански години с наемател «Вискови» ЕООД с
управител Борислав Асенов Висков. Със Заявление с вх.№ ОС -153/18.02.2016год. лицето
желае срокът на договора за наем да бъде удължен поради инвестиционните намерения на
фирмата да разшири дейността си, като на посочения имот се засади изцяло нова овощна
градина.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет - Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
1.Прекратява на основание чл.5, т.5.2 по взаимно съгласие Договор за наем на
земеделска земя № 211 от 20.10.2010год. сключен между Община Исперих и „Вискови“ ЕООД.
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2. Дава съгласие да се сключи договор за аренда между Община Исперих и „Вискови“
ЕООД, ЕИК 116516489, със седалище и адрес на управление гр.Исперих, ул. „Шести
септември“ №10 с управител Борислав Асенов Висков при следните условия:
2.1. Предмет на договора - поземлен имот № 003001 (нула нула три нула нула едно) с
начин на трайно ползване Овощна градина с площ 60,343 (шестдесет цяло триста четиридесет и
три) дка, находящ се в местността „Даноолу“ съгласно плана за земеразделяне на с.Яким
Груево, община Исперих. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 1251 от
28.07.2003год., вписан в Агенцията по вписванията на 25.10.2010г. под №1410, том 5, дело
№949.
2.2. Определя срок на арендния договор 30 (тридесет) селскостопански години считано
от селскостопанската 2016/2017 година.
2.3. Определя годишно арендно плащане, както следва:
- арендаторът не дължи годишно арендно плащане за първата селскостапанска година, а
именно за 2016/2017 година
- от селскостопанската 2017/2018 година дължимото арендно плащане е в размер на
60,00 (шестдесет) лева на декар.
3.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.
Благодаря г-н Кмет.
Уважаеми колеги докладната записка е разгледана на заседание на ПК по „ Стопански
дейности и европейско развитие” като водеща, и ПК по „ Законост и обществен ред”.
Заповядайте г-н Хюсеин да изкажете становището на Вашата комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по „ Стопански дейности и европейско
развитие”.
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено на
25.04.2016г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували
съветници
7

Резултати от гласуването:
общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
7

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.
Благодаря.
Заповядайте г-жо Митева. Вашата комисия е участваща.
Росица Митева – Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание на ПК по « Законост и обществен ред» проведено на 25.04.2016г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували
съветници
7

Резултати от гласуването:
общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
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. Яким Груево има ли възражения?
Няма.
В гласуването няма да участва общинския съветник Даринка Романска, имате мисля че
връзка по сватовска линия и ето защо смятам, че е по добре да не участвата в гласуването.
Колеги ако няма желаещи да вземат отношение по проекто решенията към докладната
записка предлагам да преминем към гласуване, което е поименно.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване Овощна
градина в с.Яким Груево, община Исперих.
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

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

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

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

„ против”

„въздържал се”

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
29
26
0
2
Неучаства в гласуването -

1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 95

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл.5, ал.5, т.1 от Наредба №28 за управление, ползване и
разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих, във връзка с чл.1
от Закона за арендата в земеделието, с цел:
- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за реализиране на нови инвестиционни намерения
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Прекратява на основание чл.5, т.5.2 по взаимно съгласие Договор за наем на
земеделска земя № 211 от 20.10.2010год. сключен между Община Исперих и „Вискови“ ЕООД.
2. Дава съгласие да се сключи договор за аренда между Община Исперих и „Вискови“
ЕООД, ЕИК 116516489, със седалище и адрес на управление гр.Исперих, ул. „Шести
септември“ №10 с управител Борислав Асенов Висков при следните условия:
2.1. Предмет на договора - поземлен имот № 003001 (нула нула три нула нула едно) с
начин на трайно ползване Овощна градина с площ 60,343 (шестдесет цяло триста четиридесет и
три) дка, находящ се в местността „Даноолу“ съгласно плана за земеразделяне на с.Яким
Груево, община Исперих. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 1251 от
28.07.2003год., вписан в Агенцията по вписванията на 25.10.2010г. под №1410, том 5, дело
№949.
2.2. Определя срок на арендния договор 30 (тридесет) селскостопански години считано
от селскостопанската 2016/2017 година.
2.3. Определя годишно арендно плащане, както следва:
- арендаторът не дължи годишно арендно плащане за първата селскостапанска година, а
именно за 2016/2017 година
- от селскостопанската 2017/2018 година дължимото арендно плащане е в размер на
60,00 (шестдесет) лева на декар.
3.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и Областен
управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на застроени поземлени имоти, находящи се в с. Къпиновци и
с.Тодорово, община Исперих, област Разград.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Община Исперих е собственик на УПИ VII-358 в квартал 15, отреден за Жилищно
застрояване с площ 336 кв.м, ведно с построената в имота сграда с предназначение За други
цели със застроена площ 92 кв.м, находящ се в с.Тодорово, ул. „Арда“, община Исперих. По
предложение на кмета на населеното място е разработен ПУП и обособена прилежаща площ
към сградата, която е неизползвана от много години, въпреки че се намира на централна място в
селото. Също така кметът на с.Тодорово информира общинската администрация за проявен
интерес за закупуване на имота.
Друг обект към който има проявен интерес за закупуване е УПИ Х-40, квартал 7,
отреден за Други цели, ведно с построените в имота сгради с предназначение за Други цели с
обща застроена площ 103 кв.м, находящ се в с.Къпиновци, ул.“Лудогорие“, община Исперих.
За имотите има изготвени актуални данъчни и пазарни оценки.
Същите са включени в годишната програма за 2016 год. в раздел Продажба на дворно
място с построените в тях нежилищни сгради.
Предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими
имоти - частна общинска собственост, представляващи:
1. Урегулиран поземлен имот Х-40 (римско десет тире четиридесет) в квартал 7 (седем)
отреден за Други цели с площ 247 (двеста четиридесет и седем) кв.м. ведно с построените в
имота сгради:полумасивна едноетажна нежилищна сграда №01 с площ 67 (шестдесет и
седем)кв.м с предназначение За други цели; полумасивна едноетажна нежилищна сграда №02 с
площ 23 (двадесет и три)кв.м с предназначение За други цели и паянтова едноетажна
нежилищна сграда №3 с площ 13 (тринадесет)кв.м с предназначение За други цели с
местонахождение на имота с. Къпиновци,
ул.,, Лудогорие’’ община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, одобрен
със Заповед №532/30.06.2015год. на Кмета на община Исперих при граници на имота Север улица „Лудогорие”, Изток – улица „Ан.Кънчев”, Запад - УПИ ІХ кв.17, съгласно Акт за частна
общинска собственост №5968 от 11.01.2016г., вписан в Агенцията по вписванията на
13.01.2016г., рег.№45, том 1, №15.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
3 270,00
(три хиляди двеста и седемдесет) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 392,00 (хиляда триста деветдесет и два) лева,
съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000093/08.01.2016 год. на отдел МДТ при
община Исперих.
2. Урегулиран поземлен имот VІІ-358 (римско седми тире триста петдесет и осем) в
квартал 15 (петнадесет) отреден за Жилищно застрояване с площ 336 (триста тридесет
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и шест) кв.м. ведно с построената в имота сграда отредена за Други цели със застроена
площ 92 (деветдесет и два ) кв.м. с местонахождение на имота с. Тодорово, ул. „Арда“,
община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, одобрен със Заповед
№63/07.04.1987год.на Кмета на община Исперих при граници на имота Изток - улица
„Арда”, Юг - УПИ VІ кв.15, съгласно Акт за частна общинска собственост №5967 от
11.01.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 13.01.2016год., рег.№44, том 1,
№14.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 274,00
(две хиляди двеста седемдесет и четири) лева, която е пазарната цена, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2 179,30 (две хиляди сто седемдесет и девет
лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000091/08.01.2016год. 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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Уважаеми колеги докладната записка е разгледана на заседание 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 на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено на
25.04.2016г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували
съветници
7

Резултати от гласуването:
общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
7

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.
Кметовете на кметство с. Къпиновци и с. Тодорово имат ли възражения?
Нямат.
Колеги имали въпроси, предложения, становища по проекто решенията към докладната
записка.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване, което е поименно.
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СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на застроени поземлени имоти, находящи се в с. Къпиновци и
с.Тодорово, 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
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
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
29
29
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 96

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 Х-40 (римско десет тире четиридесет) в квартал 7 (седем)
отреден за Други цели с площ 247 (двеста четиридесет и седем) кв.м. ведно с построените в
имота сгради:полумасивна едноетажна нежилищна сграда №01 с площ 67 (шестдесет и
седем)кв.м с предназначение За други цели; полумасивна едноетажна нежилищна сграда №02 с
площ 23 (двадесет и три)кв.м с предназначение За други цели и паянтова едноетажна
нежилищна сграда №3 с площ 13 (тринадесет)кв.м с предназначение За други цели с
местонахождение на имота с. Къпиновци,
ул.,, Лудогорие’’ община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, одобрен
със Заповед №532/30.06.2015год. на Кмета на община Исперих при граници на имота Север улица „Лудогорие”, Изток – улица „Ан.Кънчев”, Запад - УПИ ІХ кв.17, съгласно Акт за частна
общинска собственост №5968 от 11.01.2016г., вписан в Агенцията по вписванията на
13.01.2016г., рег.№45, том 1, №15.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
3 270,00
(три хиляди двеста и седемдесет) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 392,00 (хиляда триста деветдесет и два) лева,
съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000093/08.01.2016 год. на отдел МДТ при
община Исперих.
2. Урегулиран поземлен имот VІІ-358 (римско седми тире триста петдесет и осем) в
квартал 15 (петнадесет) отреден за Жилищно застрояване с площ 336 (триста тридесет и
шест) кв.м. ведно с построената в имота сграда отредена за Други цели със застроена площ 92
(деветдесет и два ) кв.м. с местонахождение на имота с. Тодорово, ул. „Арда“, община Исперих,
област Разград по регулационния план на селото, одобрен със Заповед №63/07.04.1987год.на
Кмета на община Исперих при граници на имота Изток - улица „Арда”, Юг - УПИ VІ кв.15,
съгласно Акт за частна общинска собственост №5967 от 11.01.2016год., вписан в Агенцията по
вписванията на 13.01.2016год., рег.№44, том 1, №14.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 274,00
(две хиляди двеста седемдесет и четири) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 год.
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Данъчната оценка на имота е в размер на 2 179,30 (две хиляди сто седемдесет и девет
лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№
6702000091/08.01.2016год. 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 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на незастроени поземлени имоти за жилищни нужди, находящи се в
с. Райнино и с.Китанчево, община Исперих, област Разград.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Предложението ни е за продажба на поземлени имоти, находящи се в селата Райнино и
Китанчево, 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».
Предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими
имоти - частна общинска собственост, представляващи:
1. Поземлен имот №61875.33.486 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет
точка тридесет и три точка четиристотин осемдесет и шест) с начин на трайно ползване
Незастроен имот за жилищни нужди с площ 699 (шестстотин деветдесет и девет) кв.м. с
местонахождение на имота с. Райнино, ул.,,Пирин’’ №3 община Исперих, област Разград по
кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010г. на Изпълнителния
директор на АК при граници на имота: имоти с № 61875.33.420, № 61875.33.186, №
61875.33.488 и № 61875.33.487, съгласно Акт за частна общинска собственост №6057 от
25.02.2016г., вписан в Агенцията по вписванията на 29.02.2016г., рег.№489, том 2, №301.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1 656,00
(хиляда шестстотин петдесет и шест) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 год.
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Данъчната оценка на имота е в размер на 1 459,50 (хиляда четиристотин петдесет и девет
лева и петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000449/25.02.2016 год. на отдел МДТ при община Исперих.
2. Поземлен имот №61875.33.63 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет
точка тридесет и три точка шестдесет и три) с начин на трайно ползване Незастроен имот за
жилищни нужди с площ 1 259 (хиляда двеста петдесет и девет) кв.м. с местонахождение на
имота с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ №75,община Исперих, област Разград по кадастралната
карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010г. на Изпълнителния директор на АК
при граници на имота: имоти с №61875.33.64, №61875.33.392, №61875.33.456 и №61875.33.707,
съгласно Акт за частна общинска собственост №6059 от 25.02.2016год., вписан в Агенцията по
вписванията на 29.02.2016год., рег.№487, том 2, №299.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
3 014,00
(три хиляди и четиринадесет) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2 628,80 (две хиляди шестстотин двадесет и
осем лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000451/25.02.2016год. на отдел МДТ при община Исперих.
3. Поземлен имот №37010.90.405 (тридесет и седем хиляди и десет точка деветдесет
точка четиристотин и пет) с начин на трайно ползване Ниско застрояване с площ 3 109 (три
хиляди сто и девет) кв.м. с местонахождение на имота с. Китанчево, ул. „Бели лом“
№19,община Исперих, област Разград по по кадастралната карта на селото, одобрена със
Заповед 300-5-71/03.12.2004г. на Изпълнителния директор на АК при граници на имота: имоти
с №37010.90.406, №37010.90.404, №37010.90.403, №37010.90.402, №37010.90.593, съгласно Акт
за частна общинска собственост №5884 от 26.05.2015год., вписан в Агенцията по вписванията
на 02.06.2015год., рег.№1309, том 5, №151.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 11 630,80
(единадесет хиляди шестстотин и тридесет лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно чл.41
ал.2 от ЗОС, която цена е данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение
№6702001208/08.04.2016год. и е по висока от пазарната оценка.
Пазарната оценка на имота е 10 993,00 (десет хиляди деветстотин деветдесет и три) лева,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 год.
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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля становището 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 на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено на
25.04.2016г. 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
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Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Кметовете на кметство с. Райнино и с. Китанчево имат ли възражения?
Нямат.
Колеги въпроси, предложения, становища по проекто решенията към докладната
записка.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване, което е поименно.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 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
с. Райнино и с.Китанчево, 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
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
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
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 97

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. Поземлен имот №61875.33.486 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет
точка тридесет и три точка четиристотин осемдесет и шест) с начин на трайно ползване
Незастроен имот за жилищни нужди с площ 699 (шестстотин деветдесет и девет) кв.м. с
местонахождение на имота с. Райнино, ул.,,Пирин’’ №3 община Исперих, област Разград по
кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010г. на Изпълнителния
директор на АК при граници на имота: имоти с № 61875.33.420, № 61875.33.186, №
61875.33.488 и № 61875.33.487, съгласно Акт за частна общинска собственост №6057 от
25.02.2016г., вписан в Агенцията по вписванията на 29.02.2016г., рег.№489, том 2, №301.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1 656,00
(хиляда шестстотин петдесет и шест) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 459,50 (хиляда четиристотин петдесет и девет
лева и петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000449/25.02.2016 год. на отдел МДТ при община Исперих.
2. Поземлен имот №61875.33.63 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет
точка тридесет и три точка шестдесет и три) с начин на трайно ползване Незастроен имот за
жилищни нужди с площ 1 259 (хиляда двеста петдесет и девет) кв.м. с местонахождение на
имота с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ №75,община Исперих, област Разград по кадастралната
карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010г. на Изпълнителния директор на АК
при граници на имота: имоти с №61875.33.64, №61875.33.392, №61875.33.456 и №61875.33.707,
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съгласно Акт за частна общинска собственост №6059 от 25.02.2016год., вписан в Агенцията по
вписванията на 29.02.2016год., рег.№487, том 2, №299.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
3 014,00
(три хиляди и четиринадесет) лева, която е пазарната цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 год.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2 628,80 (две хиляди шестстотин двадесет и
осем лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000451/25.02.2016год. на отдел МДТ при община Исперих.
3. Поземлен имот №37010.90.405 (тридесет и седем хиляди и десет точка деветдесет
точка четиристотин и пет) с начин на трайно ползване Ниско застрояване с площ 3 109 (три
хиляди сто и девет) кв.м. с местонахождение на имота с. Китанчево, ул. „Бели лом“
№19,община Исперих, област Разград по по кадастралната карта на селото, одобрена със
Заповед 300-5-71/03.12.2004г. на Изпълнителния директор на АК при граници на имота: имоти
с №37010.90.406, №37010.90.404, №37010.90.403, №37010.90.402, №37010.90.593, съгласно Акт
за частна общинска собственост №5884 от 26.05.2015год., вписан в Агенцията по вписванията
на 02.06.2015год., рег.№1309, том 5, №151.
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
11
630,80 (единадесет хиляди шестстотин и тридесет лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно
чл.41 ал.2 от ЗОС, която цена е данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение
№6702001208/08.04.2016год. и е по висока от пазарната оценка.
Пазарната оценка на имота е 10 993,00 (десет хиляди деветстотин деветдесет и три) лева,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 год.
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 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Промяна в активите на „Лудогорска слава” ЕООД с адрес на управление
гр.Исперих, ул.”Христо Ясенов” №2, община Исперих, област Разград.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
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С докладна записка с вх.№ К-1050/07.03.2016год. управителя на «Лудогорска слава»
ЕООД информира кмета на община Исперих за тежкото финансово състояние на дружеството.
Сградният фонд, предоставен за стопанисване на дружеството е морално остарял и поради
неразвиване на производствена дейност, сградите на ул. «Лудогорие» наричани още Метални
цехове не се използват. Предложението ни е същите да се отпишат от активите на дружеството.
Останалите активи да се стопанисват от управителя на «Лудогорска слава» ЕООД до
последващо решение на Общински съвет – Исперих.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет –Исперих да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се отпишат от активите на «Лудогорска слава» ЕООД следните имоти:
1.Поземлен имот № 32874.201.287 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири
точка двеста и едно точка двеста осемдесет и седем) с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД
ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА
с обща площ 6 097 (шест хиляди деветдесет и седем) кв.м, ведно с построените сгради,
Съгласно Акт за частна общинска собственост № 5970 от 11.01.2016г. както следва:
1.1.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.1 със застроена площ 719 (седемстотин и
деветнадесет ) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
1.2.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.2 със застроена площ 71 (седемдесет и
един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
1.3.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.3 със застроена площ 103 (сто и три) кв.м
с начин на трайно предназначение Складова база, склад;
1.4.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.4 със застроена площ 39 (тридесет и
девет) кв.м с начин на трайно предназначение Обществено хранене;
1.5.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.5 със застроена площ 7 (седем) кв.м с
начин на трайно предназначение Сграда за енергопроизводство;
Данъчната стойност на имота е 80763,30 лева
съгласно Удостоверение №
6702000087/08.01.2016 год. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих.
2.Поземлен имот № 32874.201.288 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири
точка двеста и едно точка двеста осемдесет и осем) с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД
ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА
с обща площ 4 400 (четири хиляди и четиристотин) кв.м, ведно с построените сгради, Съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5969 от 11.01.2016г. както следва:
2.1.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.1 със застроена площ 671 (шестотин
седемдесет и един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
2.2.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.2 със застроена площ 492 (четиристотин
деветдесет и два) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
2.3.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.3 със застроена площ 7 (седем) кв.м с
начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
Данъчната стойност на имота е
87 062,00 лева
съгласно Удостоверение №
6702000088/08.01.2016 год. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих.
ІІ. Дава съгласие да се впишат в балнса на община Исперих следните имоти:
1.Поземлен имот № 32874.201.287 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири
точка двеста и едно точка двеста осемдесет и седем) с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД
ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА
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с обща площ 6 097 (шест хиляди деветдесет и седем) кв.м, ведно с построените сгради,
Съгласно Акт за частна общинска собственост № 5970 от 11.01.2016г. както следва:
1.1.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.1 със застроена площ 719 (седемстотин и
деветнадесет ) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
1.2.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.2 със застроена площ 71 (седемдесет и
един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
1.3.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.3 със застроена площ 103 (сто и три) кв.м
с начин на трайно предназначение Складова база, склад;
1.4.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.4 със застроена площ 39 (тридесет и
девет) кв.м с начин на трайно предназначение Обществено хранене;
1.5.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.5 със застроена площ 7 (седем) кв.м с
начин на трайно предназначение Сграда за енергопроизводство;
Данъчната стойност на имота е
80763,30 лева
съгласно Удостоверение №
6702000087/08.01.2016 год. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих.
2.Поземлен имот № 32874.201.288 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири
точка двеста и едно точка двеста осемдесет и осем) с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД
ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА
с обща площ 4 400 (четири хиляди и четиристотин) кв.м, ведно с построените сгради, Съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5969 от 11.01.2016г. както следва:
2.1.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.1 със застроена площ 671 (шестотин
седемдесет и един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
2.2.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.2 със застроена площ 492 (четиристотин
деветдесет и два) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
2.3.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.3 със застроена площ 7 (седем) кв.м с
начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
Данъчната стойност на имота е
87062,00 лева
съгласно Удостоверение №
6702000088/08.01.2016 год. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Докладната е разгледана на заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие» и ПК по « Законост и обществен ред»
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по „ Стопански дейности и европейско
развитие”.
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено на
25.04.2016г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували
съветници
7

общински „ За”
7

Резултати от гласуването:
„ 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.
Благодаря г-н Хюсеин.
Заповядайте г-жо Митева.
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Росица Митева – Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание на ПК по « Законост и обществен ред» проведено на 25.04.2016г. от 13.00
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.
Колеги въпроси, предложения, становища по проекто решенията към докладната
записка.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване, което е поименно.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Промяна в активите на „Лудогорска слава” ЕООД с адрес на управление
гр.Исперих, ул.”Христо Ясенов” №2, 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.

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

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
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
№ 98
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се отпишат от активите на «Лудогорска слава» ЕООД следните имоти:
1.Поземлен имот № 32874.201.287 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири
точка двеста и едно точка двеста осемдесет и седем) с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД
ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА
с обща площ 6 097 (шест хиляди деветдесет и седем) кв.м, ведно с построените сгради,
Съгласно Акт за частна общинска собственост № 5970 от 11.01.2016г. както следва:
1.1.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.1 със застроена площ 719 (седемстотин и
деветнадесет ) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
1.2.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.2 със застроена площ 71 (седемдесет и
един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
1.3.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.3 със застроена площ 103 (сто и три) кв.м
с начин на трайно предназначение Складова база, склад;
1.4.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.4 със застроена площ 39 (тридесет и
девет) кв.м с начин на трайно предназначение Обществено хранене;
1.5.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.5 със застроена площ 7 (седем) кв.м с
начин на трайно предназначение Сграда за енергопроизводство;
Данъчната стойност на имота е 80763,30 лева
съгласно Удостоверение №
6702000087/08.01.2016 год. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих.
2.Поземлен имот № 32874.201.288 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири
точка двеста и едно точка двеста осемдесет и осем) с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД
ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА
с обща площ 4 400 (четири хиляди и четиристотин) кв.м, ведно с построените сгради, Съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5969 от 11.01.2016г. както следва:
2.1.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.1 със застроена площ 671 (шестотин
седемдесет и един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
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2.2.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.2 със застроена площ 492 (четиристотин
деветдесет и два) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
2.3.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.3 със застроена площ 7 (седем) кв.м с
начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
Данъчната стойност на имота е
87 062,00 лева
съгласно Удостоверение №
6702000088/08.01.2016 год. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих.
ІІ. Дава съгласие да се впишат в баланса на Община Исперих следните имоти:
1.Поземлен имот № 32874.201.287 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири
точка двеста и едно точка двеста осемдесет и седем) с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД
ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА
с обща площ 6 097 (шест хиляди деветдесет и седем) кв.м, ведно с построените сгради,
Съгласно Акт за частна общинска собственост № 5970 от 11.01.2016г. както следва:
1.1.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.1 със застроена площ 719 (седемстотин и
деветнадесет ) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
1.2.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.2 със застроена площ 71 (седемдесет и
един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
1.3.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.3 със застроена площ 103 (сто и три) кв.м
с начин на трайно предназначение Складова база, склад;
1.4.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.4 със застроена площ 39 (тридесет и
девет) кв.м с начин на трайно предназначение Обществено хранене;
1.5.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.5 със застроена площ 7 (седем) кв.м с
начин на трайно предназначение Сграда за енергопроизводство;
Данъчната стойност на имота е
80763,30 лева
съгласно Удостоверение №
6702000087/08.01.2016 год. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих.
2.Поземлен имот № 32874.201.288 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири
точка двеста и едно точка двеста осемдесет и осем) с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД
ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА
с обща площ 4 400 (четири хиляди и четиристотин) кв.м, ведно с построените сгради, Съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5969 от 11.01.2016г. както следва:
2.1.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.1 със застроена площ 671 (шестотин
седемдесет и един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
2.2.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.2 със застроена площ 492 (четиристотин
деветдесет и два) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
2.3.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.3 със застроена площ 7 (седем) кв.м с
начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
Данъчната стойност на имота е
87062,00 лева
съгласно Удостоверение №
6702000088/08.01.2016 год. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих.
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и Областен
управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих
Относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска
собственост, находящ се гр. Исперих, ул. „Оборище” № 4, община Исперих, област Разград
на Сдружения с нестопанска цел.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
По тази докладна, която бе разгледана на заседание на постояните комисии предлагаме
Общински съвет –Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
І. Да се предостави безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години на масивна
спортна сграда с Акт за частна общинска собственост № 5078/14.02.2012год. както следва:
1. Част от сграда (зала за борба) построена в УПИ ІІ (две римско), квартал 66
(шестдесет и шест), по плана на гр. Исперих, ул. «Оборище» № 4, с площ на помещенията
150,00 (сто и петдесет ) кв.м на
- Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по културизъм, фитнес и силов
трибой Херкулес – Исперих” с директор Ивелин Малчев Илиев.
- Спортен клуб по ММА „ Тарспарт” с председател Танер Мюмюн Яшар.
2. Част от сграда (зала за борба) построена в УПИ ІІ (две римско), квартал 66
(шестдесет и шест), по плана на гр. Исперих, ул. «Оборище» № 4, с площ на помещенията
270,00 (двеста и седемдесет ) кв.м, на
- Спортен клуб по борба и сумо„ Хан Аспарух” с председател Музафер Мустан
Хамид.
- Спортен клуб по вдигане на тежести „Исперих ” с председател Милен Колев
Петков.
- Спортен клуб по борба «Осман Дуралиев 2016» с председател Бехчет Фикрет
Хамид.
3.Възлага на председателите на спортните клубове и на директора на сдружението да
представят в едноседмичен срок от приемането на настоящото решение график за ползване на
предоставените им помещения.
ІІ. Възлага на кмета на Община Исперих да сключи договори за ползване.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо Бейтула.
Колеги докладната записка бе разгледана на заседание на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм» като водеща и в ПК по « Законост и обществен ред» като участваща.
Предлагам да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и
туризъм».
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 25.04.2016 г.
от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка
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Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
5

на Гласували
съветници
4

общински „ За”
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.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание на ПК по « Законост и обществен ред» проведено на 25.04.2016г. от 13.00
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.
Колеги въпроси, предложения, становища по проекто решенията към докладната
записка.
Заповядайте г-н Хамид.
Бехчет Хамид - председател на спортен клуб по борба « Осман Дуралиев 2016»
Уважаеми общински съветници,
От пет години клуба по борба и сумо « Хан Аспарух» използва залата на ул. «
Оборище» №4 гр. Исперих. Същия клуб няма изяви в първенствата. В клуба се записват деца от
други населени места, които не тренират реално.
Обръщам се към Вас при вземането на решение да не допуснете два отбора по борба да
тренират в една сграда.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Формулирайте предложение за решение г-н Хамид.
Бехчет Хамид - председател на спортен клуб по борба « Осман Дуралиев 2016»
Предлагам следната промяна в проекто решението:
І. Да се предостави безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години на
масивна спортна сграда с Акт за частна общинска собственост № 5078/14.02.2012год.
както следва:
1. Част от сграда (зала за борба) построена в УПИ ІІ (две римско), квартал 66
(шестдесет и шест), по плана на гр. Исперих, ул. «Оборище» № 4, с площ на помещенията
150,00 (сто и петдесет ) кв.м на
- Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по културизъм, фитнес и силов
трибой Херкулес – Исперих” с директор Ивелин Малчев Илиев.
- Спортен клуб по ММА „ Тарспарт” с председател Танер Мюмюн Яшар.
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2. Част от сграда (зала за борба) построена в УПИ ІІ (две римско), квартал 66
(шестдесет и шест), по плана на гр. Исперих, ул. «Оборище» № 4, с площ на помещенията
270,00 (двеста и седемдесет ) кв.м, на
- Спортен клуб по вдигане на тежести „Исперих ” с председател Милен Колев
Петков.
- Спортен клуб по борба «Осман Дуралиев 2016» с председател Бехчет Фикрет
Хамид.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Вносителя на докладната има ли възражение по предложението за промяна в проекто
решението.
Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Клуба по борба и сумо « Хан Аспарух» наистина няма активна спортна дейност и по
предложението за промяна в проекто решението нямам възражения.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Тогава предлагам да формулираме предложеното проекто решение от вносителя по
следния начин:
І. Да се предостави безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години на
масивна спортна сграда с Акт за частна общинска собственост № 5078/14.02.2012год.
както следва:
1. Част от сграда (зала за борба) построена в УПИ ІІ (две римско), квартал 66
(шестдесет и шест), по плана на гр. Исперих, ул. «Оборище» № 4, с площ на помещенията
150,00 (сто и петдесет ) кв.м на
- Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по културизъм, фитнес и силов
трибой Херкулес – Исперих” с директор Ивелин Малчев Илиев.
- Спортен клуб по ММА „ Тарспарт” с председател Танер Мюмюн Яшар.
2. Част от сграда (зала за борба) построена в УПИ ІІ (две римско), квартал 66
(шестдесет и шест), по плана на гр. Исперих, ул. «Оборище» № 4, с площ на помещенията
270,00 (двеста и седемдесет ) кв.м, на
- Спортен клуб по вдигане на тежести „Исперих ” с председател Милен Колев
Петков.
- Спортен клуб по борба «Осман Дуралиев 2016» с председател Бехчет Фикрет
Хамид.
Обединяваме ли се около това предложение за решение, а именно да отпадне в т.2
- Спортен клуб по борба и сумо„ Хан Аспарух” с председател Музафер Мустан Хамид.
Моля колеги, който е съгласен с тази формулировка за проекто решение 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
29
29
0
0
Предлагам да преминем към гласуване на решението с направената промяна, а именно:
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І. Да се предостави безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години на
масивна спортна сграда с Акт за частна общинска собственост № 5078/14.02.2012год.
както следва:
1. Част от сграда (зала за борба) построена в УПИ ІІ (две римско), квартал 66
(шестдесет и шест), по плана на гр. Исперих, ул. «Оборище» № 4, с площ на помещенията
150,00 (сто и петдесет ) кв.м на
- Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по културизъм, фитнес и силов
трибой Херкулес – Исперих” с директор Ивелин Малчев Илиев.
- Спортен клуб по ММА „ Тарспарт” с председател Танер Мюмюн Яшар.
2. Част от сграда (зала за борба) построена в УПИ ІІ (две римско), квартал 66
(шестдесет и шест), по плана на гр. Исперих, ул. «Оборище» № 4, с площ на помещенията
270,00 (двеста и седемдесет ) кв.м, на
- Спортен клуб по вдигане на тежести „Исперих ” с председател Милен Колев
Петков.
- Спортен клуб по борба «Осман Дуралиев 2016» с председател Бехчет Фикрет
Хамид.
Други желаещи да вземат отношение.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване, което е поименно.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване

№

Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих
Относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска
собственост, находящ се гр. Исперих, ул. „Оборище” № 4, община Исперих, област Разград
на Сдружения с нестопанска цел.
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.

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

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

„ 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
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

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
29
28
0
1
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 99

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и 39, ал.4 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 от
ЗФВС и чл. 56, ал.4 и ал.5 от Наредба № 27 на ОбС – Исперих и изразен интерес от сдружения
с нестопанска цел за ползване на имота, развиване и популяризиране на физическото
възпитание и спорта в община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се предостави безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години на масивна
спортна сграда с Акт за частна общинска собственост № 5078/14.02.2012год. както следва:
1. Част от сграда (зала за борба) построена в УПИ ІІ (две римско), квартал 66
(шестдесет и шест), по плана на гр. Исперих, ул. «Оборище» № 4, с площ на помещенията
150,00 (сто и петдесет ) кв.м на
- Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по културизъм, фитнес и силов
трибой Херкулес – Исперих” с директор Ивелин Малчев Илиев.
- Спортен клуб по ММА „ Тарспарт” с председател Танер Мюмюн Яшар.
2. Част от сграда (зала за борба) построена в УПИ ІІ (две римско), квартал 66
(шестдесет и шест), по плана на гр. Исперих, ул. «Оборище» № 4, с площ на помещенията
270,00 (двеста и седемдесет ) кв.м, на
- Спортен клуб по вдигане на тежести „Исперих ” с председател Милен Колев
Петков.
- Спортен клуб по борба «Осман Дуралиев 2016» с председател Бехчет Фикрет
Хамид.
3.Възлага на председателите на спортните клубове и на директора на сдружението да
представят в едноседмичен срок от приемането на настоящото решение график за ползване на
предоставените им помещения.
ІІ. Възлага на кмета на Община Исперих да сключи договори за ползване.
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ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
ІV. Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
Постъпи предложение за 10 минутна почивка.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги обявявам 10 минутна почивка.
Заседанието продължава.
Общинските съветници заеха местата си.
Отсъстващи няма

ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих
Относно: Промяна в активите на Гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих.
Адв. Даниел Димитров –Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих
Уважаеми общински съветници,
С докладна записка с вх.№К-373/25.01.2016год. директора на Гимназия „Васил Левски“ гр.
Исперих информира Кмета на община Исперих, че в активите на училището са заведени общо
четири сгради, които сгради са описани по надлежния ред и в Акта за публична общинска
собственост № 89 от 20.03.2002год.
През годините едната сграда, описана като полумасивна едноетажна сграда 03 е съборена,
за което е издадено удостоверение от община Исперих, а сграда 04 не се е ползвала от ученици
в гимназията и с протоколи е предадена на ОУ „Васил Априлов“.
От друго писмо с вх.№ К-788/18.02.2016год. от директора на ОУ „Васил Априлов“
гр.Исперих става ясно, че въпросната сграда и съоръженията в нея не са заведени в активите на
училището и същите след 1999год. са стопанисвани от звено „Други дейности на
образованието“ към община Исперих.
По информация на Дирекция ИРФ към Община Исперих горецитираната сграда не е
заведена в активите на общината.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следните:
РЕШЕНИЯ:
1. Дава съгласие да се отпише от активите на Гимназия „Васил Левски“ гр.Исперих масивна
стоманобетонна едноетажна сграда №03 с начин на трайно ползване Сграда за образование с
площ 111 (сто и единадесет) кв.м, описана като такава в Акт за публична общинска собственост
№ 89 /20.03.2002год.
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2.Дава съгласие да се отпише от активите на Гимназия „Васил Левски“ гр.Исперих масивна
стоманобетонна едноетажна сграда №04 с начин на трайно ползване Сграда за образование с площ 743
(седемстотин четиридесет и три) кв.м, описана като такава в Акт за публична общинска собственост №
89 /20.03.2002год.
Данъчната стойност на сграда №4 е 53 486,10 (петдесет и три хиляди четиристотин осемдесет и
шест лева и десет ст.)лева.

2.Възлага на Кмета на община Исперих да впише в баланса на община Исперих масивна
стоманобетонна едноетажна сграда №04 с начин на трайно ползване Сграда за образование с
площ 743 (седемстотин четиридесет и три) кв.м описана като такава в Акт за публична
общинска собственост № 89 от 20.03.2002год.
Данъчната стойност на сградата е 53 486,10 (петдесет и три хиляди четиристотин осемдесет и
шест лева и десет ст.)лева.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо Бейтула.
Моля да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Сюлейман, като водеща комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание на ПК по « Финансии и бюджет» проведено на 25.04.2016г. от 16.00 часа,
след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
5

на Гласували
съветници
4

общински „ За”
4

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се разгледа на заседание на Общински съвет
Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и
туризъм».
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 25.04.2016 г.
от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
5

на Гласували
съветници
4

общински „ За”
4

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на постояните комисии.
Въпроси, мнения по проекто решението в докладната записка.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих
Относно: Промяна в активите на Гимназия „Васил Левски“ гр. 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
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
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
29
29
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 100

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА с цел стопанисване на сграда – общинска
собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се отпише от активите на Гимназия „Васил Левски“ гр.Исперих масивна
стоманобетонна едноетажна сграда №03 с начин на трайно ползване Сграда за образование с
площ 111 (сто и единадесет) кв.м, описана като такава в Акт за публична общинска собственост
№ 89 /20.03.2002год.
2.Дава съгласие да се отпише от активите на Гимназия „Васил Левски“ гр.Исперих масивна
стоманобетонна едноетажна сграда №04 с начин на трайно ползване Сграда за образование с
площ 743 (седемстотин четиридесет и три) кв.м, описана като такава в Акт за публична
общинска собственост № 89 /20.03.2002год.
Данъчната стойност на сграда №4 е 53 486,10 (петдесет и три хиляди четиристотин
осемдесет и шест лева и десет ст.)лева.
2.Възлага на Кмета на община Исперих да впише в баланса на община Исперих масивна
стоманобетонна едноетажна сграда №04 с начин на трайно ползване Сграда за образование с
площ 743 (седемстотин четиридесет и три) кв.м описана като такава в Акт за публична
общинска собственост № 89 от 20.03.2002год.
Данъчната стойност на сградата е 53 486,10 (петдесет и три хиляди четиристотин осемдесет
и шест лева и десет ст.)лева.
3.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управите на
Област Разград в седем дневен срок от приемането му.

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих
Относно: Дом за деца и юноши „Максим Горки“ с.Благоево, община Разград.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула - Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.6 от Закона за общинската собственост и чл.5
от Наредба №27 на Общински съвет – Исперих предлагаме следните проекто решения:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
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1. Дава съгласие да се отпише от активите на Дом за деца „Лудогорие“ гр.Исперих
Застроен поземлен имот XV-272 в квартал 32 с начин на трайно ползване За обществено
ползване с площ 5 595 кв.м, ведно с построената в имота масивна двуетажна нежилищна
сграда със застроена площ 720 кв.м с начин на трайно предназначение Дом за деца и юноши
„Максим Горки“ съгласно Акт за публична общинска собственост № 5994 от 28.01.2016год.
Данъчната стойност на имота е 47 475,00 (четиридесет и седем хиляди четиристотин
седемдесет и пет) лева.
2.Възлага на Кмета на община Исперих да включи в баланса на община Исперих Застроен
поземлен имот XV-272 в квартал 32 с начин на трайно ползване За обществено ползване с
площ 5 595 кв.м, ведно с построената в имота масивна двуетажна нежилищна сграда със
застроена площ 720 кв.м с начин на трайно предназначение Дом за деца и юноши „Максим
Горки“ съгласно Акт за публична общинска собственост № 5994 от 28.01.2016год.
Данъчната стойност на имота е 47 475,00 (четиридесет и седем хиляди четиристотин
седемдесет и пет) лева.
3. Обявява застроен поземлен имот XV-272 в квартал 32 с начин на трайно ползване За
обществено ползване с площ 5 595 кв.м, ведно с построената в имота масивна двуетажна
нежилищна сграда със застроена площ 720 кв.м с начин на трайно предназначение Дом за деца
и юноши „Максим Горки“ съгласно Акт за публична общинска собственост № 5994 от
28.01.2016год.за Частна общинска собственост.
4.Дава съгласие да се промени предназначението на сградата, описана в Акта за общинска
собственост от Дом за деца и юноши „Максим Горки“ в Друг вид сграда.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г- жо Бейтула.
Моля да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Сюлейман, като водеща комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание на ПК по « Финансии и бюджет» проведено на 25.04.2016г. от 16.00 часа,
след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
5

на Гласували
съветници
4

общински „ За”
4

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се разгледа на заседание на Общински съвет
Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
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Росица Митева – Председател на ПК по « Законост и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законост и обществен ред ” проведено на 25.04.2016 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували
съветници
7

общински „ За”
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.
Благодаря на председателите на постояните комисии.
Въпроси, мнения по проекто решението в докладната записка.
Няма.
Преминаваме към гласуване
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване

№

Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих
Относно: Дом за деца и юноши „Максим Горки“ с.Благоево, община 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.

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

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
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25.
26.
27.
28.
29.

Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За

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
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 101

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.6 от Закона за общинската собственост и чл.5
от Наредба №27 на Общински съвет – Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се отпише от активите на Дом за деца „Лудогорие“ гр.Исперих
Застроен поземлен имот XV-272 в квартал 32 с начин на трайно ползване За обществено
ползване с площ 5 595 кв.м, ведно с построената в имота масивна двуетажна нежилищна
сграда със застроена площ 720 кв.м с начин на трайно предназначение Дом за деца и юноши
„Максим Горки“ съгласно Акт за публична общинска собственост № 5994 от 28.01.2016год.
Данъчната стойност на имота е 47 475,00 (четиридесет и седем хиляди четиристотин
седемдесет и пет) лева.
2.Възлага на Кмета на община Исперих да включи в баланса на община Исперих Застроен
поземлен имот XV-272 в квартал 32 с начин на трайно ползване За обществено ползване с
площ 5 595 кв.м, ведно с построената в имота масивна двуетажна нежилищна сграда със
застроена площ 720 кв.м с начин на трайно предназначение Дом за деца и юноши „Максим
Горки“ съгласно Акт за публична общинска собственост № 5994 от 28.01.2016год.
Данъчната стойност на имота е 47 475,00 (четиридесет и седем хиляди четиристотин
седемдесет и пет) лева.
3. Обявява застроен поземлен имот XV-272 в квартал 32 с начин на трайно ползване За
обществено ползване с площ 5 595 кв.м, ведно с построената в имота масивна двуетажна
нежилищна сграда със застроена площ 720 кв.м с начин на трайно предназначение Дом за деца
и юноши „Максим Горки“ съгласно Акт за публична общинска собственост № 5994 от
28.01.2016год.за Частна общинска собственост.
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4.Дава съгласие да се промени предназначението на сградата, описана в Акта за общинска
собственост от Дом за деца и юноши „Максим Горки“ в Друг вид сграда.
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управите на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Дауд Себайдин Ибрям – Управител на « Лудогорска слава»
ЕООД.
Относно: Годишен счетоводен отчет за 2015 година.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Ибрям.
Дауд Себайдин Ибрям – Управител на « Лудогорска слава» ЕООД.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
" ЛУДОГОРСКА СЛАВА " ЕООД, гр.Исперих е общинско търговско дружество на
самостоятелен баланс. Основният капитал, регистриран при учредяването е 11 х.лв., остава
непроменен и през 2015 г. Дружеството няма съучастия в капиталите на други предприятия.
Структурата на собствения капитал за 2015 година е както следва:
Собствен капитал
х.лв. 41в.т.ч.
Основен
х.лв. -11
Преоценъчен резерв х.лв. -11
Други резерви
х.лв.-76
Непокрита загуба
х.лв.-(45)
Загуба
х.лв.-(12)
Съгласно съставен финансов отчет към 31.12.2015 г., общия размер на приходите
възлиза на 14х.лв., на разходите – 26х.лв. Съответно формираният финансов резултат е
отрицателен –12 х.лв. Структурата на приходите и разходите има следния вид:
вид приходи :
вид разходи:

услуги
наеми

4 х.лв.
10 х.лв.

р-ди за материали
външни разходи
разходи за амор.
разходи за запл.
разходи за осиг.

3х.лв.
5х.лв.
4 х.лв.
12 х.лв.
2 х.лв.

ОБЩО приходи: 14 х. лв. ОБЩО разходи: 26 х. лв.
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Общо активите на дружеството са 74 х.лв., съгласно счетоводния баланс на
дружеството за 2015г., от които 93 % е делът на дълготрайните материални активи. Структурата
на краткотрайните активи е както следва:
- Вземания - 4%
- суровини и материали -2%
Пасивът на баланса е съответно 74х.лв. Неговата структура е както следва:
- собствен капитал- 55%
- задължения - 45 %, от които:
1.
2.
3.
4.

задължение към персонала – 5 %
задължения към осигурителни предприятия – 11 %
данъчни задължения – 19 %
задължения към Община Исперих – 10%

Въз основа на изложените по- горе факти
отнесе към други резерви които са 76 х.лв.

предлагам загубата на дружеството да се

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1,
т.3 от Търговския закон и чл.12, ал.1, т.16 Наредба №26 за условията и реда за упражняване
правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за
съвместна дейност, предлагам
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
I. Приема Годишния финансов отчет на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360,
със седалище и адрес на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо
Ясенов“ №2, с управител Дауд Себайдин Ибрям за 2015 година.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Ибрям.
Моля да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Сюлейман, като водеща комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание на ПК по « Финансии и бюджет» проведено на 25.04.2016г. от 16.00 часа,
след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
5

на Гласували
съветници
4

общински „ За”
4

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се разгледа на заседание на Общински съвет
Исперих.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсени – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
25.04.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували
съветници
6

общински „ За”
6

„ 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.
Благодаря на председателите на постояните комисии.
Въпроси, мнения по проекто решението в докладната записка.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева - Председател на ПК по " Законост и обществен ред"
В докладната посочвате: ОБЩО приходи: 14 х. лв.
ОБЩО разходи: 26 х. лв.
Бихте ли обеснили за какво са направени тези разходи?
Дауд Себайдин Ибрям – Управител на « Лудогорска слава» ЕООД.
На следващо заседание на Общински съвет Исперих мога да представя такава
информация.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Предлагам към проекто решението в докладната записка да включим и като следваща
точка следния текст:
Общински съвет Исперих задължава Управител на " Лудогорска слава" ЕООД на следващо
заседание на Общински съвет Исперих да представи обстоен отчет за направените разходи.
Други предложения.
Няма.
Предлагам колеги да преминем към гласуване с направеното предложение за
допълнение, а именнно.
т.2. Общински съвет Исперих задължава Управител на " Лудогорска слава" ЕООД
на следващо заседание на Общински съвет Исперих да представи обстоен отчет за
направените разходи.
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
29
29
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 102

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1,
т.3 от Търговския закон и чл.12, ал.1, т.16 Наредба №26 за условията и реда за упражняване
правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за
съвместна дейност
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Годишния финансов отчет на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360,
със седалище и адрес на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо
Ясенов“ №2, с управител Дауд Себайдин Ибрям за 2015 година.
2. Общински съвет Исперих задължава Управител на " Лудогорска слава" ЕООД на
следващо заседание на Общински съвет Исперих да представи обстоен отчет за направените
разходи.
Настоящето решение да бъде изпратено на Управителя на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“
ЕООД, Кмета на Община Исперих и Областния управите на Област Разград в седемдневен срок
от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд град Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: приемане на Проект за изменение и допълнение на Наредба №11 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община
Исперих приета с Решение №301 по Протокол №36 от 20.12.2013г. на Обс. Исперих, изм. и доп.
с Решение №525 по Протокол №58 от 27.05.2015г. на Общински съвет – Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Проектът за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услугите на територията на Община Исперих заедно с мотивите към
него, са публикувани на интернет страницата на Община Исперих на 15.03.2016г.
С наредбата се уреждат отношения, свързани с определянето и администрирането на
Местни такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица, реда и срока за
тяхното събиране на територията на Община Исперих
Известна част от текстовете на наредбата са актуализирани и съответстват на българското
законодателство, в т.ч. на закона за местните данъци и такси. Към настоящата докладна са
приложени.
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1. Предложения от служителите в Община Исперих за актуализация на Наредба 11 с
мотивите и предложенията към тях.
2. Писмените предложения за изменение и допълнение на проекта постъпили след
публикуването му в интернет страницата на Община Исперих.
3. Протокол от публичното обсъждане и Писмо за подкрепа.
4. Проекта на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на
услугите на територията на Община Исперих заедно с таблицата за таксите.
5. Мотивите към проекта, публикувани на интернет страницата на Община Исперих на
15.03.2016г. с допълнения след публичното обсъждане.
Проведено е публично обсъждане, в резултат на което са нанесени корекции по проекта за
изменение и допълнение на Наредбата №11,който ще влезе в сила от датата на приемането му
от Общински съвет Исперих.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, изменение в наредбата са
публикувани на интернет страницата на Община Исперих.
Предвид изложеното, предлагам общински съвет – Исперих да приеме следните
РЕШЕНИЯ:
1.
Предвид изложените мотиви ПРИЕМА следните изменения и допълнения на Наредба
№ 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Исперих приета с Решение №301 от Протокол №36 от 20.12.2013г. изм. и доп. С
Решение №525 по Протокол 58 от 27.05.2015г. на Общински съвет Исперих, както следва:
Глава първа „Общи положения”, Раздел I
Изменя се чл.2, ал.1, т.2 да се чете:
За ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна
Допълва се чл.2, ал. 1, т. 3 да се чете:
За ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за
предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги
Изменя се чл.2, ал.1, т.6 да се чете:
Откупуване на гробни места
Въвежда се нова т.9 на чл.2, ал.1 в сила от 01.08.2016г. със следното съдържание:
За дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за
ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности.
Въвежда се нова т. 10 на чл.2, ал.1 в сила от 01.08.2016г. със следното съдържание:
За дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното
образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за
подкрепа за личностно развитие.
Глава II „Местни такси”, Раздел I, „Такса битови отпадъци”
Отменя се чл.18, ал.2, т.4
Отменя се ал.3 и следващите т.1, т.2, т.3 и т.4 на чл.18
Въвежда се нова ал.4, чл.18 със следното съдържание:
Община Исперих уведомява лицата по чл.17 за дължимите от тях такси за съответния период и
за сроковете за плащане.
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Допълва се чл.21, ал.2, да се чете:
Лицата по чл. 21, ал.1, т.1 подават декларация по образец (Приложение 2) в отдел МДТ на
община Исперих, която се приема и завежда в отделен регистър. Когато декларираният имот е
съсобствен, декларацията следва да бъде подадена от всички съсобственици на имота.
Отменя се чл.22 и следващите ал.1, ал.2, ал.3
Изменя се и се допълва чл.24, ал.1, да се чете:
Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове,
храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните
вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени.
Въвежда се нова ал.2, чл.24 със следното съдържание:
Освобождаването по ал.1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана
с пряката им богослужебна дейност.
Глава II „Местни такси”, Раздел II, „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири,
тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение
Изменя се и се допълва чл.27, ал.1, т.1, да се чете:
За разполагане на маси, столове, витрини и други съоръжения за търговска дейност на открито
пред заведения за хранене и развлечения на терени, прилежащи към тях и за излагане на стоки
/мостри/ пред търговски обекти и разполагане на цветя пред обекти за цветя на терени,
прилежащи към търговските обекти.
- за целогодишно ползване – Исперих - І зона – 3,00 лв./кв.м на месец
ІІ зона – 2,00 лв./кв.м на месец
Села – 1,00 лв./кв.м на месец
-за сезонно ползване - Исперих - І зона – 4,00 лв./кв.м на месец
ІІ зона – 3,00 лв./кв.м на месец
Села – 1,50 лв./кв.м на месец
Изменя се и се допълва чл.27, ал.1, т.2, да се чете:
За терени за разполагане на щандове, маси и др. за временна продажба на цветя, мартеници,
сувенири, детски играчки и др. на места, неприлежащи към търговските обекти.
2.1.За гр. Исперих – І зона – 2,00 лв./кв.м на ден, на месец 30,00лв/кв.м
ІІ зона – 1,00 лв./кв.м на ден, на месец 20,00 лв./кв.м
2.2. За селата –
0,20 лв./кв.м на ден, на месец 3,00 лв./кв.м
Изменя се и се допълва чл.27, ал.4, да се чете:
За терени за временно разполагане на строителни материали, машини, съоръжения, инвентар и
др. без търговско предназначение и за извършване на товаро – разтоварна дейност.
Изменя се и се допълва чл.27, ал.4, т.1, да се чете:
За гр. Исперих – 3,00 лв./кв.м на месец и 0,10 лв./кв.м на ден
Изменя се и се допълва към чл.27, ал.4, т.2, да се чете:
За селата – 1,00 лв./кв.м на месец и 0,03 лв./кв.м на ден
Изменя се и се допълва към чл.27, ал.5, да се чете:
За временно ползване на терени се издават разрешения и таксите за плащат преди издаване на
разрешението за посочения в него период.
Изменя се и се допълва чл.27, ал.6, да се чете:
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За разполагане на рекламно –информационни елементи /знамена, транспаранти, надписи,
информационно – указателни табели и др./ с временен характер на общински площи и терени се
заплащат следните такси:
Изменя се и се допълва чл.27, ал.6, т.1, да се чете:
За гр.Исперих - І зона – 8,00 лв./кв.м на месец
ІІ зона – 6,00 лв./кв.м на месец
Изменя се и се допълва чл.27, ал.6, т.2, да се чете:
За селата – 1,00 лв./кв.м на месец
Изменя се и се допълва чл.27, ал.7, да се чете:
При ползване на местата повече от месец се сключват договори за наем и таксите се плащат
месечно, но не по-късно до 10-число на текущия месец.
Въвежда се нова ал.8, чл.27 със следното съдържание:
Квадратурата, която ще се предоставя за ползване ще бъде определяна от комисия, назначена от
кмета на община Исперих.
В Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции
за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги“
Изменя се и се допълва към чл.29, ал.1, да се чете:
За ползване на детска ясла и детска градина родителят или настойникът дължи месечна
такса или сума, която се формира по следния начин:

1
2

Изменя се и се допълва към чл.29, ал.1, т.1, да се чете:
1. За децата, ползващи детска ясла:
Месечна такса
постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца
разход за хранителни продукти

1
2

Изменя се и се допълва чл.29, ал.1, т.1, да се чете:
2. За децата в I-ва и II-ра група, ползващи целодневна детска градина:
Месечна такса
Община
Исперих
постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца
10лв./ месец
разход за хранителни продукти
1,95лв./ ден

1

Въвежда се нова т.3 към чл.29, ал.1, със следното съдържание:
3. За децата в подготвителна група, ползващи целодневна детска градина:
Месечна сума
Община
Исперих
разход за хранителни продукти (който не се покрива от стандарта) 1,50лв./ ден

гр. Исперих
10лв./ месец
1,95лв./ ден

Въвежда се нова т.4 на чл.29, ал.1, със следното съдържание:
4. За децата в III-та подготвителна група, ползващи целодневна детска градина през
извънучебния период от 01 юни до 31 август на съответната година:
Месечна такса
Община
Исперих
1 постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца
10лв./ месец
2 разход за хранителни продукти
1,95лв./ ден
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Въвежда се нова т.5 на чл.29, ал.1, със следното съдържание:
5. За децата в III-та подготвителна група, които няма да ползват целодневна детска
градина през извънучебния период от 01 юни до 31 август на съответната година не се дължат
таксите предвидени в т.4, ако родителят или настойникът предварително подаде писмено
заявление до детското заведение и уведоми, че в този период детето няма да посещава детската
градина.
Изменя се и се допълва чл.29, ал.2, да се чете:
(2) Не се заплаща месечна такса за детска ясла и градина, както и разход за хранителни
продукти след подаване на заявление от страна на родител или настойник, за:
Изменя се чл.29, ал.2, т.1, да се чете:
1. дете сирак;
Изменя се чл.29, ал.2, т.2, да се чете:
2. дете със заболявания и увреждания с 50% и над 50% по решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
Изменя се чл.29, ал.2, т.3, да се чете:
3. дете, на което и двамата родители са със 71% и над 71% намалена работоспособност
с решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
Въвежда се нова т.4 на чл.29, ал.1, със следното съдържание:
4. трето и следващо дете на многодетни родители, при условие, че три от децата ползват
същото или друго детско заведение. Родителите или настойниците заплащат такса за първото
дете в цял размер, за второто – в половин размер, а за третото и всяко следващо дете не
заплащат такса.
Изменя се чл.29, ал.3, да се чете:
Месечна такса за детска ясла и градина, както и разход за хранителни продукти се
заплаща с 50% намаление, след подаване на заявление от страна на родителя или настойника за:
1. дете - полусирак;
2. деца - близнаци (и за двете деца);
3. дете със заболявания и увреждания с до 50% по решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
4. дете, на което един от родителите е със 71% и над 71% намалена работоспособност с
решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
5. дете, на което и двамата родители са студенти редовно обучение;
6. за второ дете, когато две деца от едно семейство са приети в същото или друго детско
заведение. Родителите или настойниците заплащат такса за първото дете в цял размер, а за
второто дете – в половин размер от цялата такса;
7. дете, в семейство на роднини или близки, както и дете, настанено за отглеждане в
приемно семейство по реда на Закона за закрила на детето.
8. дете на самотна майка с баща неизвестен.
Изменя се чл.29, ал.4, да се чете:
Когато детето попада в две или повече точки посочени в ал.2 и ал.3 родителят или
настойникът има право да избере най-благоприятната преференция и да я посочи в
заявлението си.
Изменя се чл.29, ал.5, да се чете:
Не се заплаща постоянна такса за времето, в което детското заведение не работи поради
аварии и ремонт, карантина и други обективни причини /регламентирани със съответната
заповед/.
Изменя се чл.29, ал.6, да се чете:
При отсъствие на детето, разхода за хранителни продукти не се заплаща за времето, през
което то ще отсъства, при условие, че родителят или настойникът подаде заявление по образец
и уведоми директора на детското заведение, един ден по-рано или с медицински документ,
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представен в деня на издаването му.
Изменя се чл.29, ал.7, да се чете:
За ползване на намаленията и освобождаването от месечна такса и разход за хранителни
продукти по ал.2 и ал.3, родителят или настойникът подава заявление по образец до директора
на детското заведение, придружено с необходимите документи, доказващи преференцията.
Заявлението се завежда с входящ номер, който се предоставя на родителя или настойника.
Въвежда се нова ал.8 на чл.29, със следното съдържание:
Необходими документи за освобождаване от месечна такса и разход за хранителни
продукти по ал.2:
1. копие от акт за смърт на двамата родители - за случаите по ал.2, т.1;
2. копие от експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК на детето - за случаите по ал.2, т.2;
3. копие от документите от ТЕЛК/ НЕЛК на двамата родители - за случаите по ал.2, т.3;
4. служебни бележки от детските заведения, където са записани другите деца, с посочени
данни, кога детето е записано и кога следва да приключи обучението му в детското заведение,
както и удостоверение за раждане на всички деца, с което ще се удостовери поредността им - за
случаите по ал.2, т.4.
Въвежда се нова ал.9 на чл.29, със следното съдържание:
Необходими документи за заплащане на месечна такса и разход за хранителни продукти
с намаление в размер на 50% по ал.3:
1. копие от акт за смърт на един от родителите - за случаите по ал.3, т.1;
2. копия от актовете за раждане на децата - близнаци - за случаите по ал.3, т.2;
3. копие от експертното решение на ТЕЛК/ НЕЛК на детето - за случаите по ал.3, т.3;
4. копие от документите от ТЕЛК/ НЕЛК на родителя - за случаите по ал.3, т.4;
5. служебни бележки от ВУЗ - за случаите по ал.3, т.5;
6. служебна бележка от детското заведение, където е записано първото дете, с
посочени данни кога детето е записано и кога следва да приключи обучението му в детското
заведение, както и удостоверение за раждане на двете деца, с което ще се удостовери
поредността им - за случаите по ал.3, т.6;
7. копие от съдебно решение или заповед на Директора на Дирекция „Социално
подпомагане“, копие от договора сключен с приемното семейство - за случаите по ал.3, т.7.
(Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за
отглеждане в приемно семейство се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по
административен ред.);
8. актуално удостоверение за раждане (издадено не по-рано от 6 месеца преди записване
на детето) - за случаите по ал.3, т.8.
Въвежда се нова ал.10 на чл.29, със следното съдържание:
Копията на документите по ал.8 и 9 се сверяват с оригиналните документи и се заверяват
от длъжностното лице в съответното заведение. Копията остават към заявлението.
Въвежда се нова ал.11 на чл.29, със следното съдържание:
Освобождаването и намаляването на месечната такса или разхода за хранителни
продукти започва от началото на месеца, следващ подаването на заявлението с придружаващите
го документи.
Въвежда се нова ал.12 на чл.29, със следното съдържание:
1. Месечните такси и разходът за хранителни продукти се начисляват и събират от
длъжностните лица в съответните детски заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то
число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
2. Месечните такси и разходът за хранителни продукти в детските градини на делегиран
бюджет се начисляват и събират от длъжностните лица и се внасят в сметката на съответното
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детско заведение до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
Изменя и допълва чл.31, ал.1, да се чете:
За ползване на лагер „Св. Св. Константин и Елена“ гр. Варна се заплаща такса, както
следва:
Изменя и допълва чл.31, ал.1, т.1 да се чете:
1. бунгала № 1, 2 и 3 (с по 4 /четири/ легла)
Изменя и допълва чл.31, ал.1, т.2 да се чете:
2. бунгало № 4 (с 3 /три/ легла)
Изменя и допълва чл.31, ал.1, т.3 да се чете:
3. бунгала № 5, 6, 7 и 8 (с по 4 /четири/ легла)
Изменя и допълва чл.31, ал.1, т.4 да се чете:
4. бунгала № 9 и 10 (с по 2 /две/ легла)

- 20.00лв./ ден/ бунгало;
- 20.00лв./ ден/ бунгало;
- 32.00лв./ ден/ бунгало;
- 10.00лв./ ден/ бунгало.

Въвежда се нова ал.2 на чл.31, със следното съдържание:
Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване.
Въвежда се нова ал.4 на чл.32, със следното съдържание:
(4) Месечните такси се начисляват и събират от длъжностното лице в Домашен
социален патронаж и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ месеца,
за който се дължат.
Изменя се чл.33, ал.1, да се чете:
Такса за ползване на градски стол гр. Исперих:
Изменя се чл.33, ал.1, т.1, да се чете:
1. малка зала

- 30.00лв./ ден;

Изменя се чл.33, ал.1, т.2 да се чете:
2.голяма зала

- 130.00лв./ ден;

Изменя чл.33, ал.1, т.3, да се чете:
3. малка зала, включително и кухня

- 50.00лв./ ден;

Изменя чл.33, ал.1, т.4, да се чете:
4. голяма зала, включително и кухня

- 150.00лв./ ден;

Изменя чл.33, ал.1, т.5 да се чете:
5. кухня

- 3.00лв./ час +
ел.енергия и вода.

Въвежда се нова ал.2 към чл.33, със следното
съдържание:
Такса за ползване на заседателна зала на Община - 20.00лв./ ден.
Исперих
Въвежда се нова ал.3 на чл.33, със следното
съдържание:
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Такса за ползване на ритуална зала на Община Исперих

- 30.00лв./ ден.

Въвежда се нова ал.4 на чл.31, със следното
съдържание:
Такса за ползване на зала в с. Подайва
-150.00лв./ден.
Приема и проектите на приложения с №3, 4, 5 и 6 към Наредбата.
Приема и представената Таблицата за услугите с унифицираните наименования и цените
за тях при Община Исперих приложение №11 към Общински съвет Исперих.
Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващи съгласно чл.78, ал.3 от
АПК действия.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Сюлейман, като водеща комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание на ПК по « Финансии и бюджет» проведено на 25.04.2016г. от 16.00 часа,
след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
5

на Гласували
съветници
4

общински „ За”
4

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се разгледа на заседание на Общински съвет
Исперих.
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 25.04.2016 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували
съветници
7

общински „ За”
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
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адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова - Председател на ПК по " Образование, култура, спорт и
туризъм"
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 25.04.2016 г.
от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
5

на Гласували
съветници
4

общински „ За”
4

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е многзначно. Въпреки това становището на ковисията е
докладната да се внесе за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Позволете ми да изкажа аргументите си.
Комисията подкрепя становището на Кмета на общината да бъде направена промяна в
Наредба 11, като смята, че общината ще наблегне на цялостното събиране на таксите и наемите.
Правилно е решението да се намалят таксите, както иска Кмета на общината. Единственото с
което не съм съгласна аз и някои общински съветници, това е въвеждането на т.3 към чл. 29,
ал.1 а именно: За децата в подготвителна група, ползващи целодневна детска градина се
въвежда . разход за хранителни продукти / които не се покриват от стандарта/ в размер на 1.50
лв. на ден .
Защо смятам, че това не бива да се случва. Няма законово основание и по скоро е
нарушение на действащите в момента закони.
Ще изчета точно основания от Закона за народната просвета.
В чл. 20 от действащия все още Закон за народната просвета е въведена задължителна
предучилищна подготовка, ще цитирам ал. 2 - ... тя се осъществява в подготвителните групи в
детските градини или подготвителните групи в училищата, като родителите и настойниците не
заплащат такса обучение.
Следващата ал.3 от чл.20 от Закона за народната просвета казва, че трябва да се осигури
подкрепяща среда и учители, столово хранене и транспорт. Това е задължително по този член
от закона. Същото е казано и в Правилника за прилагане на закона за народната просвета.
Ето защо аз смятам, че колкото и да е наложително, и въпреки финансовите затруднения
на общината, не би следвало ние да приемаме противозаконови решения.
Предлагам:
Да отпадне т.3 от чл.29, ал.1в проекта за изменение и допълнение на Наредба 11, а
именнно
Въвежда се нова т.3 към чл.29, ал.1, със следното съдържание:
3. За децата в подготвителна група, ползващи целодневна детска градина:
Месечна сума
Община
Исперих
1 разход за хранителни продукти (който не се покрива от
1,50лв./ ден
стандарта)
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо Димитрова.
Колеги постъпи предложение от г.жа Екатерина Димитрова - Председател на ПК по "
Образование, култура, спорт и туризъм" - т-3 към чл. 29, ал.1 - За деца в подготвителната
група, ползващи целодневна детска градина, месечна сума - разход за хранителни
продукти / който не се покрива от стандарта/ в размер на 1-50 лв- на ден да отпадне.
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Други жеалещи да вземат отношение по докладната.
Заповядайте г-н Шефкет.
ГЕРБ.

Метин Шефкет - общински съветник от политически представителната група на

Уважаеми общински съветници,
Ние с общинския съветник Ахмед Ахмед си направихме труда да обиколим всички
детски градини в общината. Ние подкрепяме предложението за промяна в Наредба 11 и по
точно новата т.3 към чл.29, ал.1.
Във връзка с промените в Наредба 11 се подготвя и един проект, чрез който ще се
облекчат таксите в детските градини.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.

Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Става въпрос, че в нашите детски градини по населените места няма достатъчно деца.
Ако продължава така общината няма от къде да намери средства. Ако този проект не бъде
спечелен и промените в Наредба 11 не се приемат ние в края на годината трябва да
предприемем действия за закриване на детски градини в някои населени места на общината. Не
може да същесдтвува детска градина с 4-5 деца и 6 души персонал. Благодаря.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Ще се включа в дискусията уважаеми колеги,
Имаме практика в Общинския съвет в предишния мандат заместник кмета г-жа Скендер
беше внесла предложение за промяна в Наредба 11 със същия текст. Тогава предложението се
прие, но бе отменено от Върховен административен съд, мисля че беше през 2014 г., който прие
че текста е незаконосъобразен. Този текст, който се предлага сега в Наредба 11 веднъж е
отменен от Върховен административен съд. По закон децата на възраст 5- 6 години не плащат
такса. Сега ако ,приемем предложението за промяна, какво ще обесним на родителите.
Съгласен съм със Кмета на общината, че се налага оптимизация на детските градини и то
по селата. Налага се да се помисли дали да не бъдат обединени детските градини, но тази
оптимизация да не е за сметка на децата.
Ще гласувам против този текст в чл. 29, ал.1, т.3 от проекто Наредба №11.
Ние господин Кмет при положение, че сме мислили да премахваме таксите на децата в
детските градини по селата, и сега да приемаме такъв текст е нелогично.
Ние имаме задължение по закон, като правим бюджета на общината освен сумата, която
имаме като държавно финансиране за всяко едно дете, да формираме и наш стандарт допълващ
за всяко едно дете. Така ли е г-жо Юмер. Тоест от общинския бюджет ние сме задължени да
направим целия компонент.
Други желаещи да вземат отношение по докладната.
Няма.
Колеги общински съветници,
Направено бе предложение от г-жа Екатерина Димитрова - Председател на ПК по "
Образование, култура, спорт и туризъм" в проекта за изменение и допълнение на Наредба 11 т.3 нова към чл. 29, ал.1, със следното съдържание:
3. За децата в подготвителна група, ползващи целодневна детска градина:
Месечна сума
Община
Исперих
1 разход за хранителни продукти (който не се покрива от
1,50лв./ ден
стандарта)

да отпадне
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Предлагам да прекратим дебатите и преминем към гласуване.
Предлагам да гласуваме измененията и допълненията на Наредба 11 без
въвеждането на новата т.3 към чл. 29, ал.1, със следното съдържание:
3. За децата в подготвителна група, ползващи целодневна детска градина:
Месечна сума
Община
Исперих
1 разход за хранителни продукти (който не се покрива от
1,50лв./ ден
стандарта)
Гласуваме колеги поименнно.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Гласуваме текста на чл. 29, ал.1, т.3 от Проект за изменение и допълнение на Наредба
№11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на
Община Исперих приета с Решение №301 по Протокол №36 от 20.12.2013г. на Обс. Исперих,
изм. и доп. с Решение №525 по Протокол №58 от 27.05.2015г. на Общински съвет – Исперих.
а именно:
т.3. За децата в подготвителна група, ползващи целодневна детска градина:
Месечна сума
1 разход за хранителни продукти (който не се покрива от
1,50лв./ ден
стандарта)
№

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.

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

За

За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”

против
против
против
против
Против
Против

Против
Против
Против
Против

Въздържал се
Въздържал се

Против

Против
Против
Против

Въздърлжал 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
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За

За

против

Въздържал се

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
29
10
15
4
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 103

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.26, ал.2, чл.28 от ЗНА
и чл.76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК и чл.9 от Закона за местните данъци и такси
Общински съвет Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. НЕ ПРИЕМА чл. 29, ал.1, т.3 от Проект за изменение и допълнение на Наредба
№11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на
територията на Община Исперих приета с Решение №301 по Протокол №36 от 20.12.2013г.
на Обс. Исперих, изм. и доп. с Решение №525 по Протокол №58 от 27.05.2015г. на
Общински съвет – Исперих.
2. .Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управите на
Област Разград в седем дневен срок от приемането му.

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги предлагам да преминем към гласуване на Докладна записка от Бейсим Руфад –
Кмет на Община Исперих.
Относно: приемане на Проект за изменение и допълнение на Наредба №11 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община
Исперих приета с Решение №301 по Протокол №36 от 20.12.2013г. на Обс. Исперих, изм. и доп.
с Решение №525 по Протокол №58 от 27.05.2015г. на Общински съвет – Исперих с направената
промяна без т.3 от чл. 29, ал.1
Гласуването е поименнно.

71

СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: приемане на Проект за изменение и допълнение на Наредба №11 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община
Исперих приета с Решение №301 по Протокол №36 от 20.12.2013г. на Обс. Исперих, изм. и доп.
с Решение №525 по Протокол №58 от 27.05.2015г. на Общински съвет – Исперих с направената
промяна без т.3 от чл. 29, ал.1
№

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
За

„ 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
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
29
28
0
1
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 104

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл.76,
ал.3 във връзка с чл.77 от АПК и чл.9 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет
Исперих
РЕШИ:
1. Предвид изложените мотиви ПРИЕМА следните изменения и допълнения на
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Исперих приета с Решение №301 от Протокол №36 от 20.12.2013г. изм.
и доп. С Решение №525 по Протокол 58 от 27.05.2015г. на Общински съвет Исперих, както
следва:
Глава първа „Общи положения”, Раздел I
Изменя се чл.2, ал.1, т.2 да се чете:
За ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна
Допълва се чл.2, ал. 1, т. 3 да се чете:
За ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции
за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги
Изменя се чл.2, ал.1, т.6 да се чете:
Откупуване на гробни места
Въвежда се нова т.9 на чл.2, ал.1 в сила от 01.08.2016г. със следното съдържание:
За дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно
образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от
държавата дейности.
Въвежда се нова т. 10 на чл.2, ал.1 в сила от 01.08.2016г. със следното съдържание:
За дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното
образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за
подкрепа за личностно развитие.
Глава II „Местни такси”, Раздел I, „Такса битови отпадъци”
Отменя се чл.18, ал.2, т.4
Отменя се ал.3 и следващите т.1, т.2, т.3 и т.4 на чл.18
Въвежда се нова ал.4, чл.18 със следното съдържание:
Община Исперих уведомява лицата по чл.17 за дължимите от тях такси за съответния
период и за сроковете за плащане.
Допълва се чл.21, ал.2, да се чете:
Лицата по чл. 21, ал.1, т.1 подават декларация по образец (Приложение 2) в отдел МДТ на
община Исперих, която се приема и завежда в отделен регистър. Когато декларираният имот е
съсобствен, декларацията следва да бъде подадена от всички съсобственици на имота.
Отменя се чл.22 и следващите ал.1, ал.2, ал.3
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Изменя се и се допълва чл.24, ал.1, да се чете:
Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове,
храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните
вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени.
Въвежда се нова ал.2, чл.24 със следното съдържание:
Освобождаването по ал.1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана
с пряката им богослужебна дейност.
Глава II „Местни такси”, Раздел II, „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири,
тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение
Изменя се и се допълва чл.27, ал.1, т.1, да се чете:
За разполагане на маси, столове, витрини и други съоръжения за търговска дейност на открито
пред заведения за хранене и развлечения на терени, прилежащи към тях и за излагане на стоки
/мостри/ пред търговски обекти и разполагане на цветя пред обекти за цветя на терени,
прилежащи към търговските обекти.
- за целогодишно ползване – Исперих - І зона – 3,00 лв./кв.м на месец
ІІ зона – 2,00 лв./кв.м на месец
Села – 1,00 лв./кв.м на месец
-за сезонно ползване - Исперих - І зона – 4,00 лв./кв.м на месец
ІІ зона – 3,00 лв./кв.м на месец
Села – 1,50 лв./кв.м на месец
Изменя се и се допълва чл.27, ал.1, т.2, да се чете:
За терени за разполагане на щандове, маси и др. за временна продажба на цветя, мартеници,
сувенири, детски играчки и др. на места, неприлежащи към търговските обекти.
2.1.За гр. Исперих – І зона – 2,00 лв./кв.м на ден, на месец 30,00лв/кв.м
ІІ зона – 1,00 лв./кв.м на ден, на месец 20,00 лв./кв.м
2.2. За селата –
0,20 лв./кв.м на ден, на месец 3,00 лв./кв.м
Изменя се и се допълва чл.27, ал.4, да се чете:
За терени за временно разполагане на строителни материали, машини, съоръжения, инвентар и
др. без търговско предназначение и за извършване на товаро – разтоварна дейност.
Изменя се и се допълва чл.27, ал.4, т.1, да се чете:
За гр. Исперих – 3,00 лв./кв.м на месец и 0,10 лв./кв.м на ден
Изменя се и се допълва към чл.27, ал.4, т.2, да се чете:
За селата – 1,00 лв./кв.м на месец и 0,03 лв./кв.м на ден
Изменя се и се допълва към чл.27, ал.5, да се чете:
За временно ползване на терени се издават разрешения и таксите за плащат преди издаване на
разрешението за посочения в него период.
Изменя се и се допълва чл.27, ал.6, да се чете:
За разполагане на рекламно –информационни елементи /знамена, транспаранти, надписи,
информационно – указателни табели и др./ с временен характер на общински площи и терени се
заплащат следните такси:
Изменя се и се допълва чл.27, ал.6, т.1, да се чете:
За гр.Исперих - І зона – 8,00 лв./кв.м на месец
ІІ зона – 6,00 лв./кв.м на месец
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Изменя се и се допълва чл.27, ал.6, т.2, да се чете:
За селата – 1,00 лв./кв.м на месец.
Изменя се и се допълва чл.27, ал.7, да се чете:
При ползване на местата повече от месец се сключват договори за наем и таксите се плащат
месечно, но не по-късно до 10-число на текущия месец.
Въвежда се нова ал.8, чл.27 със следното съдържание:
Квадратурата, която ще се предоставя за ползване ще бъде определяна от комисия, назначена от
кмета на община Исперих.
В Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции
за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги“
Изменя се и се допълва към чл.29, ал.1, да се чете:
За ползване на детска ясла и детска градина родителят или настойникът дължи месечна
такса или сума, която се формира по следния начин:

1
2

Изменя се и се допълва към чл.29, ал.1, т.1, да се чете:
1. За децата, ползващи детска ясла:
Месечна такса
постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца
разход за хранителни продукти

1
2

Изменя се и се допълва чл.29, ал.1, т.1, да се чете:
2. За децата в I-ва и II-ра група, ползващи целодневна детска градина:
Месечна такса
Община
Исперих
постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца
10лв./ месец
разход за хранителни продукти
1,95лв./ ден

гр. Исперих
10лв./ месец
1,95лв./ ден

Въвежда се нова т.4 на чл.29, ал.1, със следното съдържание:
4. За децата в III-та подготвителна група, ползващи целодневна детска градина през
извънучебния период от 01 юни до 31 август на съответната година:
Месечна такса
Община
Исперих
1 постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца
10лв./ месец
2 разход за хранителни продукти
1,95лв./ ден
Въвежда се нова т.5 на чл.29, ал.1, със следното съдържание:
5. За децата в III-та подготвителна група, които няма да ползват целодневна детска
градина през извънучебния период от 01 юни до 31 август на съответната година не се дължат
таксите предвидени в т.4, ако родителят или настойникът предварително подаде писмено
заявление до детското заведение и уведоми, че в този период детето няма да посещава детската
градина.
Изменя се и се допълва чл.29, ал.2, да се чете:
(2) Не се заплаща месечна такса за детска ясла и градина, както и разход за хранителни
продукти след подаване на заявление от страна на родител или настойник, за:
Изменя се чл.29, ал.2, т.1, да се чете:
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5. дете сирак;
Изменя се чл.29, ал.2, т.2, да се чете:
6. дете със заболявания и увреждания с 50% и над 50% по решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
Изменя се чл.29, ал.2, т.3, да се чете:
3. дете, на което и двамата родители са със 71% и над 71% намалена работоспособност
с решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
Въвежда се нова т.4 на чл.29, ал.1, със следното съдържание:
4. трето и следващо дете на многодетни родители, при условие, че три от децата ползват
същото или друго детско заведение. Родителите или настойниците заплащат такса за първото
дете в цял размер, за второто – в половин размер, а за третото и всяко следващо дете не
заплащат такса.
Изменя се чл.29, ал.3, да се чете:
Месечна такса за детска ясла и градина, както и разход за хранителни продукти се
заплаща с 50% намаление, след подаване на заявление от страна на родителя или настойника за:
1. дете - полусирак;
2. деца - близнаци (и за двете деца);
3. дете със заболявания и увреждания с до 50% по решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
4. дете, на което един от родителите е със 71% и над 71% намалена работоспособност с
решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
5. дете, на което и двамата родители са студенти редовно обучение;
6. за второ дете, когато две деца от едно семейство са приети в същото или друго детско
заведение. Родителите или настойниците заплащат такса за първото дете в цял размер, а за
второто дете – в половин размер от цялата такса;
7. дете, в семейство на роднини или близки, както и дете, настанено за отглеждане в
приемно семейство по реда на Закона за закрила на детето.
8. дете на самотна майка с баща неизвестен.
Изменя се чл.29, ал.4, да се чете:
Когато детето попада в две или повече точки посочени в ал.2 и ал.3 родителят или
настойникът има право да избере най-благоприятната преференция и да я посочи в
заявлението си.
Изменя се чл.29, ал.5, да се чете:
Не се заплаща постоянна такса за времето, в което детското заведение не работи поради
аварии и ремонт, карантина и други обективни причини /регламентирани със съответната
заповед/.
Изменя се чл.29, ал.6, да се чете:
При отсъствие на детето, разхода за хранителни продукти не се заплаща за времето, през
което то ще отсъства, при условие, че родителят или настойникът подаде заявление по образец
и уведоми директора на детското заведение, един ден по-рано или с медицински документ,
представен в деня на издаването му.
Изменя се чл.29, ал.7, да се чете:
За ползване на намаленията и освобождаването от месечна такса и разход за хранителни
продукти по ал.2 и ал.3, родителят или настойникът подава заявление по образец до директора
на детското заведение, придружено с необходимите документи, доказващи преференцията.
Заявлението се завежда с входящ номер, който се предоставя на родителя или настойника.

Въвежда се нова ал.8 на чл.29, със следното съдържание:
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Необходими документи за освобождаване от месечна такса и разход за хранителни
продукти по ал.2:
1. копие от акт за смърт на двамата родители - за случаите по ал.2, т.1;
2. копие от експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК на детето - за случаите по ал.2, т.2;
3. копие от документите от ТЕЛК/ НЕЛК на двамата родители - за случаите по ал.2, т.3;
4. служебни бележки от детските заведения, където са записани другите деца, с посочени
данни, кога детето е записано и кога следва да приключи обучението му в детското заведение,
както и удостоверение за раждане на всички деца, с което ще се удостовери поредността им - за
случаите по ал.2, т.4.
Въвежда се нова ал.9 на чл.29, със следното съдържание:
Необходими документи за заплащане на месечна такса и разход за хранителни продукти
с намаление в размер на 50% по ал.3:
1. копие от акт за смърт на един от родителите - за случаите по ал.3, т.1;
2. копия от актовете за раждане на децата - близнаци - за случаите по ал.3, т.2;
3. копие от експертното решение на ТЕЛК/ НЕЛК на детето - за случаите по ал.3, т.3;
4. копие от документите от ТЕЛК/ НЕЛК на родителя - за случаите по ал.3, т.4;
5. служебни бележки от ВУЗ - за случаите по ал.3, т.5;
6. служебна бележка от детското заведение, където е записано първото дете, с
посочени данни кога детето е записано и кога следва да приключи обучението му в детското
заведение, както и удостоверение за раждане на двете деца, с което ще се удостовери
поредността им - за случаите по ал.3, т.6;
7. копие от съдебно решение или заповед на Директора на Дирекция „Социално
подпомагане“, копие от договора сключен с приемното семейство - за случаите по ал.3, т.7.
(Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за
отглеждане в приемно семейство се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по
административен ред.);
8. актуално удостоверение за раждане (издадено не по-рано от 6 месеца преди записване
на детето) - за случаите по ал.3, т.8.
Въвежда се нова ал.10 на чл.29, със следното съдържание:
Копията на документите по ал.8 и 9 се сверяват с оригиналните документи и се заверяват
от длъжностното лице в съответното заведение. Копията остават към заявлението.
Въвежда се нова ал.11 на чл.29, със следното съдържание:
Освобождаването и намаляването на месечната такса или разхода за хранителни
продукти започва от началото на месеца, следващ подаването на заявлението с придружаващите
го документи.
Въвежда се нова ал.12 на чл.29, със следното съдържание:
3. Месечните такси и разходът за хранителни продукти се начисляват и събират от
длъжностните лица в съответните детски заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то
число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
4. Месечните такси и разходът за хранителни продукти в детските градини на делегиран
бюджет се начисляват и събират от длъжностните лица и се внасят в сметката на съответното
детско заведение до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
Изменя и допълва чл.31, ал.1, да се чете:
За ползване на лагер „Св. Св. Константин и Елена“ гр. Варна се заплаща такса, както
следва:

Изменя и допълва чл.31, ал.1, т.1 да се чете:
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1. бунгала № 1, 2 и 3 (с по 4 /четири/ легла)

- 20.00лв./ ден/ бунгало;

Изменя и допълва чл.31, ал.1, т.2 да се чете:
2. бунгало № 4 (с 3 /три/ легла)

- 20.00лв./ ден/ бунгало;

Изменя и допълва чл.31, ал.1, т.3 да се чете:
3. бунгала № 5, 6, 7 и 8 (с по 4 /четири/ легла)
Изменя и допълва чл.31, ал.1, т.4 да се чете:
4. бунгала № 9 и 10 (с по 2 /две/ легла)

- 32.00лв./ ден/ бунгало;
- 10.00лв./ ден/ бунгало.

Въвежда се нова ал.2 на чл.31, със следното съдържание:
Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване.
Въвежда се нова ал.4 на чл.32, със следното съдържание:
(4) Месечните такси се начисляват и събират от длъжностното лице в Домашен
социален патронаж и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ месеца,
за който се дължат.
Изменя се чл.33, ал.1, да се чете:
Такса за ползване на градски стол гр. Исперих:
Изменя се чл.33, ал.1, т.1, да се чете:
1. малка зала

- 30.00лв./ ден;

Изменя се чл.33, ал.1, т.2 да се чете:
2.голяма зала

- 130.00лв./ ден;

Изменя чл.33, ал.1, т.3, да се чете:
7. малка зала, включително и кухня

- 50.00лв./ ден;

Изменя чл.33, ал.1, т.4, да се чете:
8. голяма зала, включително и кухня

- 150.00лв./ ден;

Изменя чл.33, ал.1, т.5 да се чете:
5. кухня

- 3.00лв./ час +
ел.енергия и вода.

Въвежда се нова ал.2 към чл.33, със следното
съдържание:
Такса за ползване на заседателна зала на Община - 20.00лв./ ден.
Исперих
Въвежда се нова ал.3 на чл.33, със следното
съдържание:
Такса за ползване на ритуална зала на Община Исперих

- 30.00лв./ ден.

Въвежда се нова ал.4 на чл.31, със следното
съдържание:
Такса за ползване на зала в с. Подайва
-150.00лв./ден.
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Приема и проектите на приложения с №3, 4, 5 и 6 към Наредбата.
Приема и представената Таблицата за услугите с унифицираните наименования и цените
за тях при Община Исперих приложение №11 към Общински съвет Исперих.
Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващи съгласно чл.78, ал.3 от
АПК действия.
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.

ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2015 до 31.12.2015 г. и периода
01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за
одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени
средства от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2015 до 31.12.2015
г. и периода 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.
№
Извършени разходи за
по ред
Отчетен месец
командировки в страната
и получени средства от
Председателя на
Общински съвет Исперих
1.
м. 07.2015
0.00 лв.
2.
м. 08.2015
0.00 лв.
3.
м. 09.2015
0.00 лв.
4.
м. 10.2015
0.00 лв.
5.
м. 11.2015
0.00 лв.
6.
м. 12.2015
0.00 лв.
Общо :
0.00 лв.
№
Извършени разходи за
по ред
Отчетен месец
командировки в страната
и получени средства от
Председателя на
Общински съвет Исперих
1.
м. 01.2016
0.00 лв.
2.
м. 02.2016
70.64 лв.
3.
м. 03.2016
46.00 лв.
Общо :
116.64 лв.
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Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на Председателя на
общинските съвети се издават от кмета на общината.
№
по ред

Отчетен месец

Извършени разходи за
командировки в чужбина
и получени средства от
Председателя на
Общински съвет Исперих
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.

Отчетен месец

Извършени разходи за
командировки в чужбина
и получени средства от
Председателя на
Общински съвет Исперих
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.

1.
м. 07.2015
2.
м. 08.2015
3.
м. 09.2015
4.
м. 10.2015
5.
м. 11.2015
6.
м. 12.2015
Общо:
№
по ред

1.
м. 01.2016
2.
м. 02.2016
3.
м. 03.2016
Общо:

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Председателя
на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2015 до 31.12.2015 в размер на – 0.00 лв.
2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Председателя
на Общински съвет - Исперих за периода от 01.01.2016 до 31.03.2016 в размер на – 116.64 лв.
3. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Председателя
на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2015 до 31.12.2015 в размер на – 0.00 лв.
4. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Председателя
на Общински съвет - Исперих за периода от 01.01.2016 до 31.03.2016 в размер на – 0.00 лв.
Докладната е разгледана на заседание на ПК по " Финансии и бюджет".
Моля за становището Ви г- н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание на ПК по « Финансии и бюджет» проведено на 25.04.2016г. от 16.00 часа,
след разглеждането на докладната записка
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Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
5

на Гласували
съветници
4

общински „ За”
4

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

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

№ 105

На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Председателя
на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2015 до 31.12.2015 в размер на – 0.00 лв.
2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Председателя
на Общински съвет - Исперих за периода от 01.01.2016 до 31.03.2016 в размер на – 116.64 лв.
3. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Председателя
на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2015 до 31.12.2015 в размер на – 0.00 лв.
4. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Председателя
на Общински съвет - Исперих за периода от 01.01.2016 до 31.03.2016 в размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
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ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета
на община Исперих в периода от 01.07.2015 до 31.12.2015 г. и периода от 01.01.2016 г. до
31.03.2016 г.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за
одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени
средства от Кмета на община Исперих за периода от 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г. и периода
01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.
№
по ред

Отчетен месец

1.
м. 07.2015
2.
м. 08.2015
3.
м. 09.2015
4.
м. 10.2015
5.
м. 11.2015
6.
м. 12.2015
Общо :
№
по ред

Отчетен месец

1.
м. 01.2016
2.
м. 02.2016
3.
м. 03.2016
Общо :

Извършени разходи за
командировки в страната
и получени средства от
кмета на Община
Исперих
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
20.00 лв.
40.00 лв.
60.00 лв.
Извършени разходи за
командировки в страната
и получени средства от
кмета на Община
Исперих
0.00 лв.
70.64 лв.
20.00 лв.
90.64 лв.

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на кметовете на общини
се издават от председателя на общинския съвет.
№
по ред

Отчетен месец

Извършени разходи за
командировки в чужбина
и получени средства от
кмета на Община
Исперих
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1.
м. 07.2015
2.
м. 08.2015
3.
м. 09.2015
4.
м. 10.2015
5.
м. 11.2015
6.
м. 12.2015
Общо:

№
по ред

0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.

Отчетен месец

Извършени разходи за
командировки в чужбина
и получени средства от
кмета на Община
Исперих
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.

1.
м. 01.2016
2.
м. 02.2016
3.
м. 03.2016
Общо:

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната
община Исперих за периода от 01.07.2015 до 31.12.2015 в размер на – 60.00 лв.
2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната
община Исперих за периода от 01.01.2016 до 31.03.2016 в размер на – 90.64 лв.
3. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина
община Исперих за периода от 01.07.2015 до 31.12.2015 в размер на – 0.00 лв.
4. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина
община Исперих за периода от 01.01.2016 до 31.03.2016 в размер на – 0.00 лв.

от Кмета на
от Кмета на
от Кмета на
от Кмета на

адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание на ПК по « Финансии и бюджет» проведено на 25.04.2016г. от 16.00 часа,
след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
5

на Гласували
съветници
4

общински „ За”
4

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

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

№ 106

На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната
община Исперих за периода от 01.07.2015 до 31.12.2015 в размер на – 60.00 лв.
2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната
община Исперих за периода от 01.01.2016 до 31.03.2016 в размер на – 90.64 лв.
3. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина
община Исперих за периода от 01.07.2015 до 31.12.2015 в размер на – 0.00 лв.
4. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина
община Исперих за периода от 01.01.2016 до 31.03.2016 в размер на – 0.00 лв.

от Кмета на
от Кмета на
от Кмета на
от Кмета на

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

ТОЧКА 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на
годишната програма по чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища и изразходваните
средства от бюджета през 2015 г.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
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Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Председателите на Народните читалища на територията на Община Исперих представят
ежегодно до 31 март пред Кмета на Общината и Общинския съвет доклад за осъществените
читалищни дейности по Програмата за предходната година и изразходваните от бюджета
средства по ал.2 от ЗНЧ.
В определения срок всички читалища внесоха отчетните си материали, които са
приложени към докладната записка.
Съгласно чл. 26а, ал.5 докладите на читалищата на територията на една община се
обсъждат от общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с участието на
председателите на народните читалища – вносители на докладите.
Във връзка с гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния проект за
решение:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Приема Докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната
програма за развитие на читалищната дейност в Община Исперих и за изразходваните
бюджетни средства за 2015 г. на следните читалища на територията на общината:
гр.Исперих
„Съзнание 1891”
с.Лъвино
„Пробуда 1928”
с.Подайва
„Елин Пелин 1930”
с.Голям Поровец
„Самообразование 1901”
с.Печеница
“Васил Левски 1936”
с.Къпиновци
„Назъм Хикмет-1959г.”
с.Малък Поровец
„Развитие-1910”
с.Духовец
„Просвета 1929”
с.Лудогорци
„Развитие-1928г.”
с.Старо селище
„Просвета 1920”
с.Китанчево
„Пробуда 1927”
с.М.Йонково
„Н.Й.Вапцаров 1964”
с.Свещари
„Пробуда 1929”
с.Конево
„Нов живот 1940”
с.Вазово
„Съзнание-1927”
с.Вазово
„Рома-Вазово-2007г.”
с.Яким Груево
„Светлина 1939”
с.Белинци
„Пробуда 1931”
с.Тодорово
„Наука-1937г.”
с.Делчево
„Самообразование 1930”
с.Бърдоква
„Васил Левски 1927”
с.Йонково
„Пробуда 1927-Йонково”
с.Средоселци
„Просвета-1956г.”
с.Райнино
„Просвета-1942г.”
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля становището на ПК по " Образование, култура, спорт и туризъм".
Заповядайте г-жо Димитрова.
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Екатерина Димитрова - Председател на ПК по " Образование, култура, спорт и
туризъм"
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 25.04.2016 г.
от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
5

на Гласували
съветници
4

общински „ За”
4

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е да се внесе за разглеждане на заседание на Общински
съвет Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, становища от страна на общинските съветници.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева - Председател на ПК по " Законост и обществен ред".
Искам да попитам, какво трябва да съдържа доклада на едно читалище. Не трябва ли там
да се посочат приходите, разходите и всичко останало за съответния период. Много от тях имат
собствени земи. Как се отчитат и къде наемите от тези земи и някой контролирали ги. Каква е
сумата като приход. Какви мероприятия се провеждат в тези читалища, разходите за тези
мероприятия.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Отчета е за получени средства от бюджета и във всички е посочено това. Ние за
приходите от наем на земи не можем да искаме информация.
Други желаещи да вземат отношение по докладната.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
28
1
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 107

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за
народните читалища
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
Приема Докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната
програма за развитие на читалищната дейност в Община Исперих и за изразходваните
бюджетни средства за 2015 г. на следните читалища на територията на общината:
гр.Исперих
„Съзнание 1891”
с.Лъвино
„Пробуда 1928”
с.Подайва
„Елин Пелин 1930”
с.Голям Поровец
„Самообразование 1901”
с.Печеница
“Васил Левски 1936”
с.Къпиновци
„Назъм Хикмет-1959г.”
с.Малък Поровец
„Развитие-1910”
с.Духовец
„Просвета 1929”
с.Лудогорци
„Развитие-1928г.”
с.Старо селище
„Просвета 1920”
с.Китанчево
„Пробуда 1927”
с.М.Йонково
„Н.Й.Вапцаров 1964”
с.Свещари
„Пробуда 1929”
с.Конево
„Нов живот 1940”
с.Вазово
„Съзнание-1927”
с.Вазово
„Рома-Вазово-2007г.”
с.Яким Груево
„Светлина 1939”
с.Белинци
„Пробуда 1931”
с.Тодорово
„Наука-1937г.”
с.Делчево
„Самообразование 1930”
с.Бърдоква
„Васил Левски 1927”
с.Йонково
„Пробуда 1927-Йонково”
с.Средоселци
„Просвета-1956г.”
с.Райнино
„Просвета-1942г.”
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.

ТОЧКА 19 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлени имоти № 32874.201.287 и № 32874.201.288 в гр.
Исперих- промишлена зона.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Предложението ни е за продажба на два имота в гр.Исперих – промишлената зона с №
32874.201.287 и № 32874.201.288 по кадастралната карта на града.
За имотите има изготвени актуални данъчни и пазарни оценки.
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Имотите не са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2016год.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет –Исперих да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
I.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2016год в раздел „Продажба на дворно място с построените в тях
нежилищни сгради“ със следните поземлени имоти:
1. Поземлен имот № 32874.201.287 с площ 6 097 кв.м, ведно с построените в имота сгради
на продажна цена в размер на 107 049,00 лева.
2. Поземлен имот № 32874.201.288 с площ 4 400 кв.м, ведно с построените в имота сгради
при продажна цена в размер на 100 486,00 лева.
IІ.Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
имоти:
1.Поземлен имот № 32874.201.287 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири
точка двеста и едно точка двеста осемдесет и седем) с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД
ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА
с обща площ 6 097 (шест хиляди деветдесет и седем) кв.м, ведно с построените сгради,
Съгласно Акт за частна общинска собственост № 5970 от 11.01.2016г. както следва:
1.1.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.1 със застроена площ 719 (седемстотин и
деветнадесет ) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
1.2.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.2 със застроена площ 71 (седемдесет и
един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
1.3.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.3 със застроена площ 103 (сто и три) кв.м
с начин на трайно предназначение Складова база, склад;
1.4.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.4 със застроена площ 39 (тридесет и
девет) кв.м с начин на трайно предназначение Обществено хранене;
1.5.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.5 със застроена площ 7 (седем) кв.м с
начин на трайно предназначение Сграда за енергопроизводство;
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 107 049,00 (сто
и седем хиляди четиридесет и девет) лева.
Пазарната цена на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
12.04.2016год.е в размер на 97 049 лева.
Данъчната стойност на имота е 80 763,30 лева
съгласно Удостоверение №
6702000087/08.01.2016 год. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих.
2.Поземлен имот № 32874.201.288 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири
точка двеста и едно точка двеста осемдесет и осем) с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД
ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА
с обща площ 4 400 (четири хиляди и четиристотин) кв.м, ведно с построените сгради, Съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5969 от 11.01.2016г. както следва:
2.1.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.1 със застроена площ 671 (шестотин
седемдесет и един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
2.2.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.2 със застроена площ 492 (четиристотин
деветдесет и два) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
2.3.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.3 със застроена площ 7 (седем) кв.м с
начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 100 486,00 (сто
хиляди четиристотин осемдесет и шест) лева.
Пазарната цена на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
12.04.2016год. е в размер на 90 486 лева.
Данъчната стойност на имота е
87 062,00 лева
съгласно Удостоверение №
6702000088/08.01.2016 год. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих.
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адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Моля председателите на постояните комисии да докладват за становищата.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по „ Стопански дейности и европейско
развитие”.
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено на
25.04.2016г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували
съветници
7

Резултати от гласуването:
общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
7

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.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание на ПК по « Финанси и бюджет» проведено на 25.04.2016г. от 16.00 часа,
след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
5

на Гласували
съветници
4

общински „ За”
4

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се разгледа на заседание на Общински съвет
Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Изказвания, питания, становища по докладната.
Заповядайте г-н Фераим.
ДПС.

Зейти Фераим - общински съветник от политически представителната група на

Уважаеми общински съветници,
В 10 точка от дневния ред приехме решение за промяна активите на " Лудогорска слава"
ЕООД- Не е ли по удачно на срледващо заседание да приемем проекто решенията по тази
докладна, да дадем възможност да се изготвят актовете за собственост.
адв. Даниел Димитромв - Председател на Общински съвет Исперих.
Тези имоти имат актове. Те са общинска собственост. Прави се промяна в активите на
дружеството, те не са и част от капитала на дружеството.
Няма пречка да не бъде прието проекто решението. Актовете за общинска собственост
ги има.
Други желаещи да вземат отношение по докладната.
Няма.
Преминаваме към гласуване, което е поименнно.
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СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлени имоти № 32874.201.287 и № 32874.201.288 в гр.
Исперих- промишлена зона.
№

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
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
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
29
29
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 108

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, 41, ал.2 от Закона за общинската
собственост; чл.36, ал.1, т.1 и чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Исперих се проведе
процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2016г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2016год в раздел „Продажба на дворно място с построените в тях
нежилищни сгради“ със следните поземлени имоти:
1. Поземлен имот № 32874.201.287 с площ 6 097 кв.м, ведно с построените в имота сгради
на продажна цена в размер на 107 049,00 лева.
2. Поземлен имот № 32874.201.288 с площ 4 400 кв.м, ведно с построените в имота сгради
при продажна цена в размер на 100 486,00 лева.
IІ.Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
имоти:
1.Поземлен имот № 32874.201.287 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири
точка двеста и едно точка двеста осемдесет и седем) с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД
ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА
с обща площ 6 097 (шест хиляди деветдесет и седем) кв.м, ведно с построените сгради,
Съгласно Акт за частна общинска собственост № 5970 от 11.01.2016г. както следва:
1.1.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.1 със застроена площ 719 (седемстотин и
деветнадесет ) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
1.2.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.2 със застроена площ 71 (седемдесет и
един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
1.3.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.3 със застроена площ 103 (сто и три) кв.м
с начин на трайно предназначение Складова база, склад;
1.4.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.4 със застроена площ 39 (тридесет и
девет) кв.м с начин на трайно предназначение Обществено хранене;
1.5.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.5 със застроена площ 7 (седем) кв.м с
начин на трайно предназначение Сграда за енергопроизводство;
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 107 049,00 (сто
и седем хиляди четиридесет и девет) лева.
Пазарната цена на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
12.04.2016год.е в размер на 97 049 лева.
Данъчната стойност на имота е 80 763,30 лева
съгласно Удостоверение №
6702000087/08.01.2016 год. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих.
2.Поземлен имот № 32874.201.288 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири
точка двеста и едно точка двеста осемдесет и осем) с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД
ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА
с обща площ 4 400 (четири хиляди и четиристотин) кв.м, ведно с построените сгради, Съгласно
Акт за частна общинска собственост № 5969 от 11.01.2016г. както следва:
2.1.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.1 със застроена площ 671 (шестотин
седемдесет и един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
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2.2.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.2 със застроена площ 492 (четиристотин
деветдесет и два) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
2.3.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.3 със застроена площ 7 (седем) кв.м с
начин на трайно предназначение Промишлена сграда;
Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 100 486,00 (сто
хиляди четиристотин осемдесет и шест) лева.
Пазарната цена на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
12.04.2016год. е в размер на 90 486 лева.
Данъчната стойност на имота е
87 062,00 лева
съгласно Удостоверение №
6702000088/08.01.2016 год. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих.
II.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и Областен
управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 20 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на Народните читалища.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Читалищните имоти, ведно с построените в тях сгради са публична общинска
собственост. Съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните
читалища правото на ползване върху сградите и другите недвижими имоти, предоставени на
читалищата се отстъпва безвъзмездно за читалищни нужди.
Читалищата, регистрирани по ЗНЧ могат да кандидатстват с проекти за ремонт и
оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително и дейности
по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г.
Читалищните настоятелства към читалищата в община Исперих проявяват интерес към
възможността да кандидатстват за безвъзмездно финансиране по ПРСР. Към настоящия момент
читалищните настоятелства към НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Самообразование 1930“
с.Делчево, НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково, НЧ „Развитие -1928г.“ с.Лудогорци, НЧ
„Пробуда 1928“ с.Лъвино и НЧ „Наука-1937г.“ с.Тодорово подготвят проектни предложения за
ремонт и оборудване на предоставените им сгради и за благоустрояване на прилежащите дворни
места. За целта обаче те трябва да разполагат с документ за ползване на имота за срок не помалко от 8 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане.
Предвид гореизложеното, с цел изпълнение разпоредбите на Закона за народните
читалища, създаване на условия за по-добро стопанисване на читалищните сгради и изготвяне
на договори за ползване, с които читалищните настоятелства да кандидатстват за безвъзмездно
финансиране, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следните
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РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци
за застроен имот № 03472.40.90 по кадастралната карта на с.Белинци, с начин на
трайно предназначение За обект комплекс за култура и изкуство, с обща площ 4 114
кв.м, ведно с построените в него:
- масивна двуетажна сграда, отредена за Сграда за култура и изкуство /Читалище/
със застроена площ 328 кв.м;
-масивна едноетажна сграда, отредена за Друг вид обществена сграда със застроена
площ 15 кв.м;
-масивна едноетажна сграда, отредена за Друг вид обществена сграда със застроена
площ 32 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5623/ 20.11.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово
за застроен имот № 10015.111.446 по кадастралната карта на с.Вазово, с начин на
трайно предназначение За друг обществен обект, комплекс, с обща площ 3 162 кв.м,
ведно с построените в него:
- масивна двуетажна сграда, отредена за Сграда за култура и изкуство със застроена
площ 359 кв.м;
- едноетажна сграда, отредена за Друг вид сграда за обитаване със застроена площ 11
кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5805/ 08.10.2014г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Самообразование 1901“
с.Голям Поровец за застроен поземлен имот № 15953.65.528 по кадастралната карта
на с.Голям Поровец, с начин на трайно предназначение За обект комплекс за
култура и изкуство, с обща площ 7 625 кв.м, ведно с построените в него:
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- масивна двуетажна сграда, отредена за Сграда за култура и изкуство със застроена
площ 483 кв.м;
- масивна едноетажна сграда, отредена за Сграда за битови услуги със застроена
площ 12 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 4682/ 10.05.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Самообразование 1930“
с.Делчево за застроен УПИ IV в квартал 11 по регулационния план на с.Делчево с
обща площ 1 050 кв.м, ведно с построената в него масивна двуетажна комбинира
сграда, отредена за Кметство, Читалище, Здравна служба и Поща със застроена
площ 415 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5437/ 24.04.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец
за застроен имот № 24150.501.31 по кадастралната карта на с.Духовец, с начин на
трайно предназначение За административна сграда, комплекс, с обща площ 3 945
кв.м, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда, отредена за
Административна, делова сграда – Читалище /културен център/ със застроена площ
224 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5624/ 29.11.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“
с.Йонково за имот № 1.340 /УПИ ІІ/ в квартал 21 по регулационния план на
с.Йонково с обща площ 3 424 кв.м, ведно с построената в него масивна двуетажна
сграда, отредена за Сграда за култура и изкуство със застроена площ 390 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5628/ 22.11.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
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3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево
за поземлен имот № 37010.90.487 по кадастралната карта на с.Китанчево, с начин на
трайно предназначение За друг вид обществен обект, комплекс, с обща площ 7 933
кв.м, ведно с построените в него:
- масивна едноетажна сграда, отредена за Друг вид обществена сграда със застроена
площ 503 кв.м;
- масивна едноетажна сграда, отредена за Друг вид обществена сграда със застроена
площ 60 кв.м;
- масивна едноетажна сграда, отредена за Сграда със специално предназначение със
застроена площ 7 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5188/ 12.11.2012г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево
за поземлен имот І в квартал 13 по регулационния план на с.Конево с обща площ 14
750 кв.м, ведно с построената в него масивна двуетажна сграда, отредена за Културен
дом със застроена площ 430 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 419/ 16.01.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Развитие - 1928г.“
с.Лудогорци за УПИ VIII-298 в квартал 34 по регулационния план на с.Лудогорци с
обща площ 2 730 кв.м, ведно с построената в него масивна двуетажна сграда,
отредена за Дом на културата със застроена площ 558 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5797/ 01.10.2014г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
95

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино за
поземлен имот с пл. № 310, влизащ в състава на парцел І в квартал 19 по
регулационния план на с.Лъвино, с начин на трайно предназначение За читалище с
обща площ 3 531 кв.м, ведно с построените в него:
- масивна двуетажна сграда, отредена за Сграда за култура и изкуство със застроена
площ 377 кв.м;
-масивна двуетажна сграда, отредена за Сграда за култура и изкуство със застроена
площ 7 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 509/ 23.01.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък
Поровец за имот № 46913.120.320 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с обща
площ 5 201 кв.м, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда, отредена за
Сграда за култура и изкуство със застроена площ 342 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5626/ 20.11.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Елин Пелин 1930“
с.Подайва за УПИ І-205 в квартал 78 по регулационния план на с.Подайва с обща
площ 5 331 кв.м, ведно с построената в него масивна двуетажна сграда, отредена за
Читалище /Културен център/ със застроена площ 384 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5590/ 03.10.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
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РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Просвета - 1942г.“
с.Райнино за поземлен имот № 61875.33.148 по кадастралната карта на с.Райнино, с
начин на трайно предназначение За обект комплекс за култура и изкуство, с обща
площ 3 850 кв.м, ведно с построените в него:
- масивна едноетажна сграда, отредена за Сграда за култура и изкуство със
застроена площ 665 кв.м;
- сграда, отредена за Постройка за допълващо застрояване със застроена площ 24
кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5711/ 14.03.2014г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари
за двуетажна масивна сграда № 65650.35.164.1 по кадастралната карта на с.Свещари,
отредена за Сграда за култура и изкуство със застроена площ 580 кв.м и едноетажна
сграда № 65650.35.164.2 по кадастралната карта на с.Свещари, отредена за Сграда за
култура и изкуство със застроена площ 9 кв.м, находящи се на ул. „Демокрация“,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5172/ 24.09.2012г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Просвета 1920“ с.Старо
селище за масивна едноетажна сграда, отредена за Читалище със застроена площ 455
кв.м, находяща се в УПИ І-93 в квартал 13 по регулационния план на с.Старо селище,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5630/ 22.11.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово
за застроен поземлен имот с пл. № 95 в квартал 15 по регулационния план на
с.Тодорово с обща площ 1 847 кв.м, ведно с построената в него масивна двуетажна
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сграда, отредена за Читалище със застроена площ 374 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5435/ 24.04.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“
с.Вазово за едноетажна сграда, отредена за Сграда за култура и изкуство със
застроена площ 93 кв.м, находяща се в застроен имот № 10015.111.446 по
кадастралната карта на с.Вазово, с начин на трайно предназначение За друг
обществен обект, комплекс,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5805/ 08.10.2014г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова - Председател на ПК по " Образование, култура, спорт и
туризъм"
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 25.04.2016 г.
от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
5

на Гласували
съветници
4

общински „ За”
4

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е да се внесе за разглеждане на заседание на Общински
съвет Исперих.
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 25.04.2016 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка
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Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували
съветници
7

общински „ За”
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.
Благодаря.
Въпроси, предложения, становища към вносителя.
Няма.
Преминаваме към гласуване. В тази докладна имаме 16 проекто решения.
Всяко решение е поименно.
Заповядайте.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци
№

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.

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

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
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25.
26.
27.
28.
29.

Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
за
За

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
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 109

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци за
застроен имот № 03472.40.90 по кадастралната карта на с.Белинци, с начин на трайно
предназначение За обект комплекс за култура и изкуство, с обща площ 4 114 кв.м,
ведно с построените в него:
- масивна двуетажна сграда, отредена за Сграда за култура и изкуство /Читалище/
със застроена площ 328 кв.м;
-масивна едноетажна сграда, отредена за Друг вид обществена сграда със застроена
площ 15 кв.м;
-масивна едноетажна сграда, отредена за Друг вид обществена сграда със застроена
площ 32 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5623/ 20.11.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте за следващото гласуване.
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СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово
№

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

„ против”

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
за
За

„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
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
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 110
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово
за застроен имот № 10015.111.446 по кадастралната карта на с.Вазово, с начин на
трайно предназначение За друг обществен обект, комплекс, с обща площ 3 162 кв.м,
ведно с построените в него:
- масивна двуетажна сграда, отредена за Сграда за култура и изкуство със застроена
площ 359 кв.м;
- едноетажна сграда, отредена за Друг вид сграда за обитаване със застроена площ 11
кв.м, съгласно Акт за публична общинска собственост № 5805/ 08.10.2014г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперпих.
Заповядайте колеги.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям 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.
18.
19.

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
за
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”

Подпис
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 111

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Самообразование 1901“
с.Голям Поровец за застроен поземлен имот № 15953.65.528 по кадастралната карта на
с.Голям Поровец, с начин на трайно предназначение За обект комплекс за култура и
изкуство, с обща площ 7 625 кв.м, ведно с построените в него:
- масивна двуетажна сграда, отредена за Сграда за култура и изкуство със застроена
площ 483 кв.м;
- масивна едноетажна сграда, отредена за Сграда за битови услуги със застроена
площ 12 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 4682/ 10.05.2013г.
3. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
4. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте, колеги. Следващото поименнно гласуване.

103

СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево
№

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

„ против”

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
за
За

„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
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
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 112

104

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Самообразование 1930“
с.Делчево за застроен УПИ IV в квартал 11 по регулационния план на с.Делчево с обща
площ 1 050 кв.м, ведно с построената в него масивна двуетажна комбинира сграда,
отредена за Кметство, Читалище, Здравна служба и Поща със застроена площ 415 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5437/ 24.04.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперпих.
Заповядайте колеги. Следващото поименнно гласуване.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец
№

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.

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
за
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”

Подпис
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 113

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец за
застроен имот № 24150.501.31 по кадастралната карта на с.Духовец, с начин на трайно
предназначение За административна сграда, комплекс, с обща площ 3 945 кв.м, ведно с
построената в него масивна едноетажна сграда, отредена за Административна, делова
сграда – Читалище /културен център/ със застроена площ 224 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5624/ 29.11.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперпих.
Заповядайте колеги. Следващото поименнно гласуване.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
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Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково
№

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

„ против”

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
за
За

„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
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
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 114

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“
с.Йонково за имот № 1.340 /УПИ ІІ/ в квартал 21 по регулационния план на с.Йонково с
обща площ 3 424 кв.м, ведно с построената в него масивна двуетажна сграда, отредена за
Сграда за култура и изкуство със застроена площ 390 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5628/ 22.11.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперпих.
Заповядайте колеги. Следващото поименнно гласуване.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево
№

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.

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

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
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25.
26.
27.
28.
29.

Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
за
За

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
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 115

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево
за поземлен имот № 37010.90.487 по кадастралната карта на с.Китанчево, с начин на
трайно предназначение За друг вид обществен обект, комплекс, с обща площ 7 933 кв.м,
ведно с построените в него:
- масивна едноетажна сграда, отредена за Друг вид обществена сграда със застроена
площ 503 кв.м;
- масивна едноетажна сграда, отредена за Друг вид обществена сграда със застроена
площ 60 кв.м;
- масивна едноетажна сграда, отредена за Сграда със специално предназначение със
застроена площ 7 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5188/ 12.11.2012г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперпих.
Заповядайте колеги.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
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Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево
№

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

„ против”

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
за
За

„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
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
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 116

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
110

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево за
поземлен имот І в квартал 13 по регулационния план на с.Конево с обща площ 14 750
кв.м, ведно с построената в него масивна двуетажна сграда, отредена за Културен дом
със застроена площ 430 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 419/ 16.01.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперпих.
Заповядайте колеги.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци
№

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.

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

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
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25.
26.
27.
28.
29.

Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
за
За

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
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 117

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Развитие - 1928г.“
с.Лудогорци за УПИ VIII-298 в квартал 34 по регулационния план на с.Лудогорци с обща площ
2 730 кв.м, ведно с построената в него масивна двуетажна сграда, отредена за Дом на
културата със застроена площ 558 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5797/ 01.10.2014г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперпих.
Заповядайте колеги.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

1.
2.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин

За
За

„ против”

„въздържал се”

Подпис
П
П
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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.

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

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
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 118

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино за
поземлен имот с пл. № 310, влизащ в състава на парцел І в квартал 19 по регулационния
план на с.Лъвино, с начин на трайно предназначение За читалище с обща площ 3 531
кв.м, ведно с построените в него:
- масивна двуетажна сграда, отредена за Сграда за култура и изкуство със застроена
площ 377 кв.м;
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-масивна двуетажна сграда, отредена за Сграда за култура и изкуство със застроена
площ 7 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 509/ 23.01.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперпих.
Заповядайте колеги.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ „Развитие - 1910“ 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.
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
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
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
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 119

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък
Поровец за имот № 46913.120.320 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с обща
площ 5 201 кв.м, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда, отредена за
Сграда за култура и изкуство със застроена площ 342 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5626/ 20.11.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперпих.
Заповядайте колеги.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

1.
2.
3.
4.
5.

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

За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”

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

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

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
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 120

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва
за УПИ І-205 в квартал 78 по регулационния план на с.Подайва с обща площ 5 331 кв.м,
ведно с построената в него масивна двуетажна сграда, отредена за Читалище /Културен
център/ със застроена площ 384 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5590/ 03.10.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперпих.
Заповядайте колеги.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино
№

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
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
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
29
29
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 121

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино
за поземлен имот № 61875.33.148 по кадастралната карта на с.Райнино, с начин на
трайно предназначение За обект комплекс за култура и изкуство, с обща площ 3 850
кв.м, ведно с построените в него:
- масивна едноетажна сграда, отредена за Сграда за култура и изкуство със
застроена площ 665 кв.м;
- сграда, отредена за Постройка за допълващо застрояване със застроена площ 24
кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5711/ 14.03.2014г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперпих.
Заповядайте колеги.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

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

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

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

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

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
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 122

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари за
двуетажна масивна сграда № 65650.35.164.1 по кадастралната карта на с.Свещари,
отредена за Сграда за култура и изкуство със застроена площ 580 кв.м и едноетажна
сграда № 65650.35.164.2 по кадастралната карта на с.Свещари, отредена за Сграда за
култура и изкуство със застроена площ 9 кв.м, находящи се на ул. „Демокрация“,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5172/ 24.09.2012г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперпих.
Заповядайте колеги.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище
№

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
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
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
29
29
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 123

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Просвета 1920“ с.Старо
селище за масивна едноетажна сграда, отредена за Читалище със застроена площ 455
кв.м, находяща се в УПИ І-93 в квартал 13 по регулационния план на с.Старо селище,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5630/ 22.11.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперпих.
Заповядайте колеги.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово
№

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
За

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
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 124

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово
за застроен поземлен имот с пл. № 95 в квартал 15 по регулационния план на с.Тодорово
с обща площ 1 847 кв.м, ведно с построената в него масивна двуетажна сграда, отредена
за Читалище със застроена площ 374 кв.м,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5435/ 24.04.2013г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперпих.
Заповядайте колеги.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула- Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска
собственост на НЧ « Рома – Вазово- 2007г.» с. Вазово
122

№

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

„ против”

„въздържал се”

Подпис

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
за
За

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
29
28
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 125

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 17, ал.1 от Наредба № 27 на
ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Да се предостави безвъзмездно право на ползване на НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“
с.Вазово за едноетажна сграда, отредена за Сграда за култура и изкуство със
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застроена площ 93 кв.м, находяща се в застроен имот № 10015.111.446 по
кадастралната карта на с.Вазово, с начин на трайно предназначение За друг
обществен обект, комплекс,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 5805/ 08.10.2014г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 21 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Зейти Фераим – общински съветник.
Относно: Удължаване срока на договор за наем сключен с ЕТ „Мелек-2008-Сервет
Хюсеин“.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник.
Уважаеми общински съветници,
С АОС №1182 от 16.07.2003г. е актуван общински имот – частна общинска собственост,
представляващ масивна сграда «Автоспирка» със обща застроена площ 136 кв.м. находящ се в
с. Лудогорци, общ. Исперих ул. «Тунджа» №39.
Едната част от сградата, включваща търговска част и две складови помещения с обща
площ 74 кв.м е отдадена под наем за търговска дейност на ЕТ „Мелек-2008-Сервет Хюсеин“ с
договор за наем от 01.01.2009год. след проведен публичен търг с явно наддаване за срок от 3
години. Със Заповед № 14/05.01.2012год. на Кмета на община Исперих срокът на договора за
наем е удължен с още 4 години.
На 16.11.2015 г. наемателя е подал заявление до Кмета на Община Исперих за
удължаване срока на договора. Наемателят няма неразплатени и просрочени задължения по
договора.
Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет - Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
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 Наредбата №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 3 /три/ години срока на договор за наем № 203 от
01.01.2009 г. сключен между Община Исперих и ЕТ „Мелек-2008-Сервет Хюсеин“, ЕИК
200497141, с адрес: гр. Исперих, ул. „ Валентина Терешкова” № 15 с управител Сервет Ферад
Хюсеин за недвижим имот частна - общинска собственост, представляващи помещения от
автоспирка в с. Лудогорци, общ. Исперих, ул. «Тунджа» №39, актуван с АОС №1182 от
16.07.2003г., включващи търговска част и две складови помещения с обща площ 74 кв.м., въз
основа на договор за наем от 01.01.2009год.
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2. Определя месечна наемна цена в размер на 260 ( двеста и шестдесет) лeва без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително споразумение към
договора за наем, считано от 01.01.2016г.
Благодаря.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
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 на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено на
25.04.2016г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували
съветници
7

Резултати от гласуването:
общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
7

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.
Благодаря г-н Хюсеин.
Имате ли предложения, становища по докладната.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване, което е поименнно.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване

№

Докладна записка от Зейти Фераим – общински съветник.
Относно: Удължаване срока на договор за наем сключен с ЕТ „Мелек-2008-Сервет
Хюсеин“.
Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

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

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

За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”

против

против

Въздържал се

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

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

против
против
Против
Против
против

Въздържал се
против
Против
Против
против
против

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
29
15
12
2
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 126

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 Наредбата №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 3 /три/ години срока на договор за наем № 203 от
01.01.2009 г. сключен между Община Исперих и ЕТ „Мелек-2008-Сервет Хюсеин“, ЕИК
200497141, с адрес: гр. Исперих, ул. „ Валентина Терешкова” № 15 с управител Сервет Ферад
Хюсеин за недвижим имот частна - общинска собственост, представляващи помещения от
автоспирка в с. Лудогорци, общ. Исперих, ул. «Тунджа» №39, актуван с АОС №1182 от
16.07.2003г., включващи търговска част и две складови помещения с обща площ 74 кв.м., въз
основа на договор за наем от 01.01.2009год.
2. Определя месечна наемна цена в размер на 260 ( двеста и шестдесет) лeва без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително споразумение към
договора за наем, считано от 01.01.2016г.
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областния
Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му пред
Административен съд- Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

ТОЧКА 22 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Дадна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот-частна общинска собственост,
представляващ помещение от автоспирка в с. Лудогорци, община Исперих
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.

Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С АОС №1182 от 16.07.2003г. е актуван общински имот – частна общинска собственост,
представляващ масивна сграда «Автоспирка» със обща застроена площ 136 кв.м. находящ се в
с. Лудогорци, общ. Исперих ул. «Тунджа» №39.
Едно от помещенията на автоспирката е с площ 26 кв.м и може да бъде отдадено под
наем за клубна дейност.
Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет - Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
I.Дава съгласие да бъде отдадена под наем част от недвижим имот частна - общинска
собственост, представляващ помещение от автоспирка в с. Лудогорци общ. Исперих ул.
«Тунджа» №39, актуван с АОС №1182 от 16.07.2003г. за срок от 5 (пет) години чрез публичен
търг с явно наддаване на помещение с площ 26 ( двадесет и шест) кв.м за Клубна дейност при
начална месечна наемна тръжна цена в размер на 26
( двадесет и шест) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева
за отдаване под наем за 1 кв. м реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1
към Наредба №27 на Общински съвет - Исперих и стъпка за наддаване в размер на 2 (два) лева.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга и сключи
договор за наем.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
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 на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено на
25.04.2016г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка
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Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували
съветници
7

Резултати от гласуването:
общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
7

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.
Благодаря г-н Хюсеин.
Имате ли предложения, становища по докладната.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване, което е поименнно, което е и последно за
днешното заседание.
СПИСЪК

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

редовно заседание на 25.04.2016г от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Дадна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот-частна общинска собственост,
представляващ помещение от автоспирка в с. Лудогорци, община Исперих
№

Име, презиме, фамилия

Начин на гласуване
„за”

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

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
за
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
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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28.
29.

Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

за
За

П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 127

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, и чл.24, ал.1 от
Наредба №27 на ОБС – Исперих да се отдаде под наем, чрез провеждане на публичен търг на
помещение от автоспирка 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:
І. Дава съгласие да бъде отдадена под наем част от недвижим имот частна - общинска
собственост, представляващ помещение от автоспирка в с. Лудогорци общ. Исперих ул.
«Тунджа» №39, актуван с АОС №1182 от 16.07.2003г. за срок от 5 (пет) години чрез публичен
търг с явно наддаване на помещение с площ 26 ( двадесет и шест) кв.м за Клубна дейност при
начална месечна наемна тръжна цена в размер на 26
( двадесет и шест) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева
за отдаване под наем за 1 кв. м реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1
към Наредба №27 на Общински съвет - Исперих и стъпка за наддаване в размер на 2 (два) лева.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга и сключи
договор за наем.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областния
Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му пред
Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 23 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли питания, становища и предложения по тази точка.
Няма.
Преминаваме към последна точка от дневния ред.
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ТОЧКА 24 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка.
Заповядайте г-н Мехмед.
ДПС.

Сали Мехмед - общински съветник от политически представителната група на

Преди да вляза на заседание на Общински съвет Исперих отвън имаше група граждани
от кв. Запад, гр. Исперих.
Помолиха ме да направя запитване към Кмета на Община Исперих във връзка с
уличното осветление, което осветление липсва на някои места. Също така има доста дупки по
пътищата в резултата на проект " воден цикъл".
Обещах им да предам питането на Кмета на общината.
Още неднъж Ви желая здраве и успешен мандат г-н Кмет.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги общински съветници има също и друго постъпило питане от общинския съветник
Зейти Фераим, по което още събираме информация, по отношение на училищния транспорт.
Други въпроси.
Ако няма закривам днешното редовно заседание на Общински съвет Исперих.
Заседанието приключи в 13.10 ч.
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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