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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 53 
 

от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

20.02.2015г. от  10.00часа. 
 

 

Днес 20.02.2015г. / петък / от 10.00 часа в заседателната залата  на хотел „ 

Сириус Бийч”  - „Св.Св. Константин и Елена” гр. Варна се проведе изнесено заседание 

на Общински съвет - Исперих. 

 

 

Заседанието на Общински съвет – Исперих започна работа с 25-ма регистрирали 

се общински съветника от общо 29. По уважителни причини  с предварително подадено 

уведомление отсъстват колегите: Мариян Топалов, Самедин Сабит, Орхан Кабил и 

Турхан  Ибрям.  

На днешното изнесено заседание присъства и заместник Областния Управител 

на Област Разград г-жа Виолета Тодорова. 

От общинска администрация присъстват:  Бейсим Басри - Кмета на Община 

Исперих, заместник Кмета на Община Исперих –г-н Илиян Дочков. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

При наличието на 25 общински съветници е изпълнено изискването на чл.27, 

ал.3    от ЗМСМА, налице е необходимото мнозинство, можем да заседаваме редовно и 

да вземаме  законни решения, поради което откривам заседанието на Общински съвет- 

Исперих на  20.02.2015 година. 

 

/ Приложение поименен списък с положени подписи на общинските съветници 

присъствали на заседанието на ОбС – Исперих на 20.02.2015 г./ 

  

Дневния ред е пред Вас. Докладните записки са разгледани на заседание на 

постояните комисии. 

 

Предложения, становища към проекто дневния ред. 

Няма. 

Предлагам да преминем към гласуване. 

 

 ЗА                                -   25 

                                                                                   ПРОТИВ                    -     0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -     0  

                                                                                   ПРИЕМА СЕ! 
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 Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Илиян Дочков – Заместник Кмет на Община Исперих. 

относно:Приемане  Отчета за дейността на местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на Община Исперих 

през 2014г. 

 

2. Разглеждане на писмо № 26.00-35 от 02.02.2015г. от Областния Управител на 

Област Разград. 

Относно: Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на 

обособената територия, обслужвана от „ В и К” ООД гр. Исперих. 

 

3. Докладна записка от Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – собственост на община Исперих през 2015 год.   

 

4. Изказвания, питания, становища и предложенияа на граждани. 

 

5. Разни.   

 

 

 

ТОЧКА 1 

Докладна записка от Илиян Дочков – Заместник Кмет на Община Исперих. 

относно:Приемане  Отчета за дейността на местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на Община Исперих 

през 2014г. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-н Дочков. 

 

 Илиян Дочков – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

 На основание чл.7, ал.2 от ЗБППМН местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ежегодно отчита 

работата си пред общинския съвет. 

 Във връзка с това  предлагам на Вашето внимание отчет на МКБППМН за 2014 

година. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Благодаря г-н Дочков. 

 

Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно заседание с 

ПК по “Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и обществен 

ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и 

туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   в  Общински съвет Исперих на  18.02.2015 г. от 14.00 ч.  
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след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 

членния състав на комисията излиза със становище  да се внесе на заседание на ОбС. 

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет”,  ПК по „ Законост и 

обществен ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, 

култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   в  Общински съвет Исперих на 18.02.2015 г. от 

14.00 ч.  след разглеждане на докладната с 6 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да се внесе на заседание на 

Общински съвет Исперих.  

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по 

“Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”     към Общински съвет Исперих 

на 18.02.2015г. от 14.00 ч.  след разглеждане на докладната с 6 гласа „за”, „против”-не,  

„въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

внесе на заседание на ОбС. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “Образование, 

култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”  на 18.02.2015 г. от 14.00 ч. след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  да се внесе  на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ Социални дейности 

и здравеопазване”, ПК по “ ПУКИ”  на 18.02.2015 г. от 14.00 ч. след разглеждане на 

докладната с 5 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  да се  внесе   на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, на ПК по 

“Стопански дейности и европейско развитие” ПК по “Образование, култура и туризъм”  

към  Общински съвет Исперих на 18.02.2015г. от 14.00 ч.  след разглеждане на 

докладната с 5 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  да се  внесе на заседание на ОбС. 

          Благодаря на председателите. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Димитров. 

 

 Даниел Димитров – Председател на ПК по „ Законост и обществен ред” 

 Докладната бе разгледана на заседание на постояните комисии и предлагам да се 

приеме отчета за 2014г.  на комисията за сведение. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Преминаваме към гласуване. 

ЗА                                -   25 

                                                                                   ПРОТИВ                    -     0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -     0  

                                                                                   ПРИЕМА СЕ! 
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Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 476 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН  

Общински съвет Исперих 

                                                                 РЕШИ: 

 

1. Приема за сведение отчета за дейността на местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на община 

Исперих за 2014г. 

 

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

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 гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

О Т Ч Е Т 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА  2014 Г. 

 
 

 

    Организационно състояние на МКБППМН 

 Съставът на  Местната комисия за БППМН –Исперих е определен със Заповед 

№176/17.03.2013 година на Кмета на община Исперих. В състава на комисията през 

2014 г. влизаха 11 души. Съгласно чл.6 от ЗБППМН за председател е определен зам.-

кмет на община Исперих. В състава на комисията са включени представители на 

общинската администрация, отговарящи за социалната политика, образованието и 

здравеопазването, на Дирекция „Социално подпомагане“, ИДПС, директори на 

училища, експерти и общественици. Съгласно чл.6, ал. 3 от ЗБППМН комисията е със 

щатен секретар на трудови правоотношения. 

Местната комисия при община Исперих осъществява своите задължения и 

правомощия, ръководейки се от националните и международни правни норми и 

изисквания. 

През  2014 г. са проведени 4 заседания на МКБППМН. 

 

      Дейност на комисията 

 

Работата на комисията се реализира в  няколко  основни направления:  

 провеждане на възпитателни дела; 

 корекционно-възпитателна дейност с проявени деца;  

 превантивно –възпитателна дейност сред всички  учащи се от общината; 
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 работа с родителите; 

Екипът на комисията извършва постоянна и целенасочена дейност по 

посочените направления и съгласно приетия годишен план.  

 

Ежегодно чрез училищните комисии се провежда проучване на децата с 

извършени противообществени прояви и в риск от извършване на такива. След това се 

набелязват необходимите мерки и дейности за работа с всяко дете с помощта на 

педагогическите съветници и отговарящия за всяко конкретното училище обществен 

възпитател. Тези специалисти  чрез специфични методи и подходи диагностицират 

проблемите и дефицитите на децата и работят за преодоляването им, както и за 

изграждането на позитивно и просоциално мислене и поведение у тях. През периода в  

корекционна и социално-превантивна  работа по училища са обхванати над 52 деца, от 

9 учебни заведения. 

 

Отчитайки особената важност на семейството като фактор за формиране на  

поведението на подрастващите, се стремим да допринесем за повишаване на 

педагогическите умения на родителите от общината.  

През отчетната година МКБППМН непрекъснато поддържа връзка с училищата 

на територията на общината чрез индивидуални срещи с председателите на  УКППП. 

При необходимост МК консултира и  педагогически съветници. За съжаление обаче 

само в две от училищата има такива специалисти. 

Дейността за ограничаване  на криминалната активност на ромските деца  на 

територията на община Исперих включва беседи на правни теми в часовете на класа, 

съвместни с ИДПС, обходи по адреси и лекции, изнасяни от ИДПС по съгласуван 

график. 

Превенцията на отпадането от училище винаги е била основна задача пред 

комисията. В хода на индивидуалната работа с децата търсихме постигането на   

мотивация  за обучение в училище, както и повишаването на същата чрез  развиването 

на уменията и способностите им в различни извънкласни дейности и форми. 

Постигнатите успехи в тази посока са много добри – само три от проявените 

непълнолетни не посещават училище. 

 

Дейността по обхващането  и задържането на децата от рисковите групи и 

особено от ромската общност в училище, здравното и сексуалното образование, 

превенцията на ранните бракове- всичко това се извърши чрез обходи по адреси на 

училищните екипи с разяснителни беседи за преиуществата на целодневната 

организация на учебния процес. Огромна роля за задържане на децата от 

малцинствените групи в училище  има безплатното хранене в училища. Голяма част от 

тези деца ползват услуги на ЦОП, където също е подсигурена храна, както  и облекло. 

Деца от рискови семейства също са насочвани към тази услуга на ЦОП.  Деца от 

непълноценни семейства  се настаняват в ЦНСТ. В община Исперих  функционират два 

такива центъра. По сигнали на МКБППМН до отдел ‟‟Закрила на детето‟‟ винаги се 

започват процедури по настаняване на деца спрямо такива услуги. Относно 

превенцията на ранните бракове с помощта на медицинския персонал в училищата  

бяха проведени  беседи на здравни теми. Използвахме и потенциала на здравния 

медиатор, който  работи в кварталите с концентрирано ромско население. 

Децата, които преминават през ДПС и МКБППМН, са насочвани към занимания  

в спортни секции по волейбол, тенис, футбол, колоездене,  за да бъде ангажирано 

свободното им време с пълноценни изяви и дейности. Тези мерки се оказаха едни от 

най-ефективните за превенцията на рецедиви при непълнолетните.  
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През отчетната година членове на Местната комисия и обществените 

възпитатели  с цел превенция на асоциалното поведение на малолетните  и 

непълнолетните проведоха лекции и беседи в училищата  по актуални проблеми от 

всекидневието на децата  като: агресия и насилие, употреба и разпространение на 

наркотични и упойващи вещества, последици от тютюнопушенето и употребата на 

алкохол, трафик на хора,  СПИН и други теми, представляващи интерес за обучаемите. 

 
 
 

Дейности по превенция на асоциалното поведение 
 
 

Година Брой приложени програми 
за превенция и 

противодействие на 
детското асоциално 

поведение 

Брой лица, обхванати от 
информационни 

кампании за 
преодоляване на 

асоциалното поведение 
сред децата 

Брой 
консултирани 

деца и 
семейства чрез 

МКБППМН 

2012 1 Около 780 11 

2013 1 Около 780 12 

2014 1 Около 780 10 

 

 

 

 Дейност по Плана за действие за реализация  на Националната стратегия 

за борба с наркотиците (2014-2018 г.) 

 

По отношение  на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия 

за борба с наркотиците,  комисията си сътрудничи с обществените възпитатели, с 

инспектор ДПС, с педагогическите съветници, с БЧК и др. Областният съвет ни 

предоставя информационни материали (брошури), които чрез обществените 

възпитатели достигат до децата с девиантно поведение. 

 

 

 

  
 

Обучения на  

специалисти 

и доброволци 
по превенция на  

наркоманиите 
(Брой, теми, 

брой  обхванати 

лица) 

Програми и 

проекти за  

превенцията 
на 

рисковото 
поведение 

за употреба 

на 

наркотици  

(Брой, теми, 

брой  
обхванати 

лица)  

Програми за 

работа със 

семейства в 
риск и 

рискови 
групи деца 

   (Брой, 

програми и 

проектr; 

теми; брой  

обхванати 
лица)  

Брой 

консултира

ни деца и 
семейства 

във връзка с 
употребата 

на 

наркотици 

Издаване и 

разпростран

ение на 
информацио

нни 
материали 

(вид, теми, 

тираж) 

Брой 

информаци

онни 
кампании и 

програми по 
превенция 

на 

наркомании

те 

Брой 

лица, 

обхванат
и в 

информац
ионните 

кампании 

и 

преванти

вните 

програми 

Провежд

ане на 

проучван
ия за 

нагласите 
за 

употреба 

на 

наркотич

ни 

вещества 
(теми и 

брой) 

Брой 

лица, 

обхван
ати в 

проучв
анията 

- - 1 25 - 3 800 „Учениц
и и 

психоак
тивни 

вещест
ва - 

110 
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здравно 
поведе

ние, 
оценки 

и 
нагласи 

сред 
учениц
ите в 

гр. 
Испери

х“ 
 

Във връзка с Национална програма за предотвратяване  и противодействие на 

трафика на хора по всички училища бяха разпространени информационни материали, 

предоставени от РИО- Разград и е проведена информационна кампания на тема 

„Порнография  и трафик на хора”.  За целта бяха предоставени материали на 

обществените възпитатели и на УКППП. 

 

Мерки по превенция  на противобществените прояви и престъпления, свързани с 

жп транспорта, в съответствие с Писмо №71/25.09.2007г. на ЦКБППМН до 

председателите и секретарите на МКБППМН 
В началото на учебна 2014/2015 година  традиционно се изнесоха лекции  по 

превенцията на противообществените прояви и престъпления, свързани с жп транспорта.  

В градските училища бяха организирани три срещи със служители на „Транспортна 

полиция”.  През последните четири години на територията на община Исперих не са 

регистрирани  престъпления, свързани с жп транспорта. 

 

Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна работа с 

ненавършили пълнолетие деца, които споделят идеите или принадлежат към 

организации с екстремистки  или радикален характер 

На територия на община Исперих  не са установени деца, които споделят идеите 

или принадлежат към организации с екстремистки  или радикален характер.  

Няма установени малолетни и непълнолетни лица, извършващи 

противообществени прояви и насилие, мотивирани от расова, верска и етническа 

омраза или като резултат от споделяне на етнически идеи, или членство в радикални 

групи  и организации. 

През  отчетната година няма установени криминални деяния от футболни 

агитки. 

 

Конкретни мерки, предприети във връзка със социалната закрила на 

малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ 

 

През 2014 г. МКБППМН съвместно с Детска педагогическа стая към РУ 

„Полиция”, отдел” Закрила на детето” към ДСП, органите на образованието, Комплекс 

за социални услуги за деца и семейства, обществените възпитатели и други органи и 

организации на територията на община Исперих, изпълни следните задачи, визирани в 

чл. 10 от Закона за БППМН: 

- издири и установи малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ, и 

взе мерки за тяхната социална защита и развитие (насочени към КСУДС – 9 деца, към 

определен обществен възпитател - 23 деца, насочи към отдел „Закрила на детето”); 

- разгледа деянията по чл. 11, ал. 1 и наложи възпитателни мерки по чл. 13, ал.1, 

т. 1-10 и 12 
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- направи предложение до Районен съд за налагане на възпитателни мерки по чл. 

13, ал. 1, т. 13; 

- направи предложение за предсрочно освобождаване на ученик от ВУИ, поради 

желание на майка да си грижи за детето в Германия;  

- приведе в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 и осъществи контрол  върху 

изпълнението им; 

- помага на родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата 

си;  

- анализира състоянието и причините за противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните в общината и набеляза конкретни мерки;  

- участва в мероприятия, организирани от други органи и организации, работещи 

с деца; 

- определи обществени възпитатели по чл. 41, ал. 2 на лица в риск от извършване 

на противообществена проява. 

 

Дейност на МКБППМН с ВУИ, СПИ и ПД  

 

 През отчетна година МКБППМН  взаимодейства с ВУИ ”Христо Ботев”-

с.Подем. Комисията даваше  становища относно пускането на непълнолетни в домашен 

отпуск. Съвместно с инспектор Детска педагогическа стая упражняваше контрол над 

поведението на момичетата от това ВУИ по време на ваканцията, както  и за 

своевременното им завръщане  в институцията.  С цел запознаване с условията за 

живот и развитие на непълнолетните, секретарят на Местната комисия посети ВУИ- 

с.Подем. 

 С Поправителен дом – Бойчиновци не сме работили през годината, тъй като в 

момента там няма настанени лица от общината. 

 

Брой малолетни и непълнолетни от домове за отглеждане на деца, лишени  

от родителски грижи, настанени в СПИ и ВУИ.  Причини. 
През 2014 год. три непълнолетни момичета са настанени във ВУИ, а за един 

непълнолетен преписката е внесена в Районен съд- Исперих на 05.12.2014 г. за 

произнасяне по наложената мярка. Комисия поддържа контакт с ръководството на 

ВУИ. Преди да бъдат настанени във ВУИ и трите момичета живяха в институция: две в 

ЦНСТ и едно в Преходно жилище. За съжаление родителите им не се интересуват от 

тях и не искат децата им да бъдат върнати в семействата. Официално и трите момичета 

са деца на самотни майки, които нямат нито собствено жилище, нито постоянни 

доходи. Причина за настаняване на момичета във ВУИ  е постоянните им бягства от 

институция. И трите неколкократно са обявавани за общодържавно издирване. Спрямо 

тях са прилагани всякакви мерки за възпитателно въздействие, но ефект не беше 

постигнат. 

Непълнолетния, за който чакаме решение на съда, е настанен в Преходно 

жилище, но преди това е бил в ДОВДЛРГ. Спрямо него  са гледани пет възпитателни 

дела. Освен многократни кражби в съучастие с малолетни, той посегна с нож на 

социален работник и с арматурно желязо на  други деца от Преходно жилище. Почти не 

посещава училище. С присъствието си в институцията застрашава живота на другите 

деца. 

 

Информация за условно осъдени и осъдените на пробация Местната комисия 

получава от Районен съд- Исперих по искане на секретаря на МКБППМН. 
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 През годината  МКБППМН  е направила само едно предложения за предсрочно  

прекратяване на престой във ВУИ, тъй като   настанените през 2014 г. не са коригирали 

своето поведение. 

Секретарят на МКБППМН не е участвал в заседания по чл.31, ал.1 от ЗБППМН 

на педагогическите съвети на ВУИ, тъй като не са получавани покани от такова 

естество от страна на ВУИ. 

Поради факта, че през 2014 г.  нямахме непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ 

както и условно осъдени, не сме  предприемали  мерки за социална подкрепа на такива 

лица.  

        В съответствие с Указание на ЦКБППМН от 2009 г. в Местната комисия 

съществува поименен регистър на деца – освободени от СПИ, ВУИ и ПД, с цел да се 

проследи тяхното по-нататъшно развитие – продължаване на обучение, неучещи, 

работещи и неработещи.  

 
 

 
 
Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълнолетни 

Общ 

брой 

Брой 

продължили 

образова - 

нието си 

Брой на обхванати 

в обучение и 

програми за 

квалификация 

Брой на 

професионално 

консултирани и 

ориентирани 

Брой 

започнали 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

- - - - - 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

- - - - - 

Неучащи и 

неработещи 

от ПД 

- - - - - 

Условно 

осъдени 
- - - - - 

 

  

  

През 2014 г. нямахме деца с асоциално поведение, поставени под настойничество  и 

попечителство. 

 

 

 

Възпитателни дела 

 

Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, 

извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители. Това се осъществява чрез 

т. нар. възпитателни дела. 
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Възпитателните дела се разглеждат от състав, определен за всяко дело със 

Заповед на Председателя на МКБППМН. Съставът по делото включва правоспособен 

юрист,  двама членове на МКБППМН и протоколчик. 

През 2014 г. В Местната комисия сме получили  общо 30 преписки от РП-

Исперих, РП-Русе, РП-Разград,  РУП – Исперих и КСУДС „Лудогорие”-гр.Исперих.    

Образувани и разгледани са  30 възпитателни дела. Образувани са по повод  следните 

извършени противообществени прояви и престъпления: 

 

 кражби - 18 

 телесни повреди - 6  

 бягства от институция - 4 

 унищожаване и повреждане на имущество – 2 

 

 

Общият брой на малолетните и непълнолетните, спрямо които са образувани 

възпитателни дела, е 30. От тях  13  са малолетни (1 момиче и 12 момчета)  и 17 

непълнолетни (4 момичета и 13 момчета). 

    Като проблем при провеждането на възпитателните дела  отчитаме това, че 12 

деца  бяха от институция и реално присъствие на биологичните родители не имало. 

Децата са настанени в институция  с решение на съда  и на възпитателните дела 

присъства управителят на КСУДС. На всяко  възпитателно дело имаше представител на 

отдел „Закрила на детето”. 

 

    

 Наложените възпитателни мерки по ЗБППМН чл. 13, ал. 1 са, както 

следва:  

 

 т. 1    предупреждение – 18 

 т. 4    поставяне под възпитателен надзор на родителите със 

      задължение за полагане на засилени грижи - 4 

 т. 5     поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – 7 

 т. 8  забрана на непълнолетната да напуска настоящия си адрес -1 

 т.12 предупреждаване за настаняване във възпитателно училище  

интернат - 6 

 т. 13 настаняване във възпитателно  училище интернат - 4 

 

      Видно е, че най-често прилаганата възпитателна мярка е „Предупреждение”, 

тъй като децата минават за първи път през Местната комисия, обикновено 

извършената от тях проява не е с голяма тежест и не се водят на отчет в Детска 

педагогическа стая. 

     

 През 2014  шест деца имаха по няколко възпитателни дела както следва: 

                      - 2 деца  с по 4 възпитателни дела ; 

                      - 1 дете с 3 възпитателни дела; 

                       -3 деца с по 2 възпитателни дела. 

 

Спрямо тях на първо дело обикновено се налага мярка „‟предупреждение‟‟, при 

второ дело – мярка „‟поставяне под надзор на обществен възпитател‟‟ и съответно на 

следващите дела  чл.13,ал.1, т.12  и  като крайна мярка – т.13. 

 Всичките деца с повече от едно възпитателно дело  са  от институция. 
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По чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗБППМН  сме  наложили възпитателна мярка 

„предупреждение” на родител- 1 брой. 

 

През 2014 година   не е прилаган  чл.25 от ЗБППМН./ глоби за неизпълнени 

решения на МКБППМН// 

 

 

През отчетния период няма обжалвани решения на комисията за налагане на 

възпитателни мерки пред Районен съд-Исперих. 

Контролът по изпълнение на мерките се осъществява от секретаря на комисията, 

от обществените възпитатели и от ИДПС.  

Най-ефективната възпитателна мярка, която се оказва и най-резултатна спрямо 

малолетните и непълнолетните, извършили противообществени прояви,  се оказва  т.5 

/Поставяне под надзор на обществен възпитател / 

 

 Обществени възпитатели 

 

Съгласно изискванията на ЦКБППМН Местна комисия взе решение на свое 

заседание за назначаване на 6 обществени възпитатели за конкретна  индивидуална, 

корекционно-възпитателна работа с малолетните  и непълнолетните правонарушители. 

Създаден е екип от обществени възпитатели, като всеки от тях има ангажимент за 

осъществяване на регулярни контакти с конкретно училище. По този начин се дава 

възможност на училищните ръководства  и на комисиите за превенция на 

противообществените прояви на учениците да разчитат на съдействието им за 

консултирането на деца и/или родители по възникнали проблеми в поведението на 

децата. Работи се и с  непълнолетни и малолетни лица, срещу които има образувани 

възпитателни дела  с оглед подпомагане на родителите при възпитанието, корекцията 

на поведението и превантивна работа за избягване на повторни нарушения. 

  През 2014 г. под надзор на обществен възпитател по  чл. 13, т .5 от Закона за 

БППМН са поставени 6 деца, от които 1 малолетно  и 5 непълнолетни. 

 По чл.41 ал.2  под надзор на обществен възпитател са поставени 23  малолетни 

и непълнолетни, предимно по  мотивирани предложения на УКПППМН и ИДПС.  

 През 2014 г.  2 деца са с определен обществен възпитател по  чл.41, ал.1, т. „а”. 

Въпреки усилията на възпитателите има малолетни и непълнолетни, които 

продължават да извършват противообществени прояви, като причина за това е 

заниженият родителски контрол, криминогенна семейна и приятелска среда,  

неангажираността на децата. 

 Двама обществени възпитатели са и членове на МКБППМН, които вземат 

участие  във възпитателните дела през годината 

 

 

 

Отчетност по Наредба №2 

      Обществените възпитатели се отчитат  писмено ежемесечно пред 

МКБППМН, като представят отчети за работата си с приложени към тях протоколи за 

проведени срещи. В края на календарната година представят годишен отчет, в който 

излагат проблеми възникнали през годината, постигнати резултати и предложения за 

следващата година.   
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  Контролът върху дейността на обществените възпитатели се осъществява от 

секретаря на Местната комисия. Отчетите на обществените възпитатели се представят в 

срок и съгласно Наредба № 2 на ЦКБППМН тяхната дейност е финансово обезпечена.       

  Обществени възпитатели  с необходимата квалификация и притежават 

необходимите умения и качества за работа с малолетни и непълнолетни. По професия 

са педагози. Няма намеса на Кмета на общината или на други лица при определянето на 

същите . 

       Всеки обществен възпитател води на отчет децата, с които работи, като изготвя 

план за индивидуална работа, графици за срещи и разговори с родителите, с класните 

ръководители и със самото дете. Попълва редовно индивидуалната карта на детето за 

да следи развитието и резултатите от работата си, с които периодично запознава 

секретаря на МКБППМН. Изготвя отчет за извършената работа. 

       На обществените възпитатели, изпълнили своите задължения по чл.43 от 

ЗБППМН и представили отчет за работата си, се изплаща възнаграждение в зависимост 

от положения труд в работата им с проявените деца след представяне на ежемесечен 

отчет. 

При определяне на размера на възнаграждението им се вземат предвид броят на 

децата, с които са работили, положеният от тях  труд и постигнатите резултати. 

        Контролът по разходването на средствата на обществените възпитатели се 

осъществява от дирекция „Икономическо развитие и финанси”. 

    Местната комисия не среща проблеми при изразходването на средствата за 

материално стимулиране на обществените възпитатели. 

              През 2014 г. не е провеждана квалификационна дейност с обществените 

възпитатели. 

    В МКБППМН-  Исперих няма намеса от Кмета на общината и други лица извън 

Местната комисия  при подбора и определянето на обществените възпитатели. 

 

   

 

Контролна дейност на МКБППМН 

 

   На територията на община  Исперих няма функциониращи СПИ , ВУИ, ПД, 

ДВНМН и приюти за безнадзорни деца. 

  Местната комисия не упражнява контрол върху дейността на настойници и 

попечители паради липса на такива. 

Извършени са 58 проверки на увеселителни и питейни заведения  и игрални зали 

съвместно с РУ „Полиция“ и ОЗД – гр. Исперих. При извършените проверки не са 

констатирани нарушения на Наредба №1 и ЗБППМН.   

Местната комисия е участвала в три съвместни проверки с  РУП и ОЗД –  

Исперих за установяване на безнадзорни, просещи и скитащи деца. Няма регистрирани 

такива в общината.          

            Комисията не се е сблъсквала с проблеми при осъществяването на контролната 

дейност. 

Секретарят на Местната комисия е член на състава на координационния 

механизъм и взема участие в заседанията на същия, когато е наложително, след което 

запознава членовете на Местната комисия с взетите решения и предприетите мерки и 

при нужда изготвя план за работа по даден случай. През 2014 г. в МКБППМН не имало  

регистриран случай на насилие или риск от насилие върху деца. 

 Местната комисия не е правила предложения до местни и централни органи по 

проблеми на предотвратяването и противодействието на престъпността на малолетни и 
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непълнолетни, тъй като не е имала конкретни случаи, които да налагат такива 

предложения. 

 

 

 Взаимодействие на МКБППМН 

 

И през 2014 г.  МКБППМН продължи съвместната си дейност с УКППП, ИДПС, 

Дирекция „СП‟‟, отдел „ЗД”, КСУДС и  прокуратурата  за осъществяване на 

мероприятия по превенция на  противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните . 

       Контактите с ИДПС към РУП – Исперих са регулярни.  

 

В двете средни училища и в седемте основни училища със заповеди на 

директорите на същите са определени съставите на УКБППМН. Комисиите имат 

планове, които са одобрени от педагогическите съвети. Провеждат се периодични 

срещи и се изнасят лекции от ИДПС  по предварително утвърдени графици, на които 

често присъстват и членове на МКБППМ. Темите на лекциите са съобразени с 

днешните изисквания на времето, а именна с агресията сред подрастващите, насилието, 

сексуалното възпитание, употребата на алкохол, цигари и наркотици, борбата със 

СПИН, трафика на хора . 

          Взаимодействието на комисията с Дирекция „Социално подпомагане”, отдел 

„Закрила на детето” е свързано със защита на законните интереси на малолетните и 

непълнолетните при разглеждането на възпитателните дела. За по-добро и ефективно 

взаимодействие между МКБППМН  и останалите институции са сключени 

споразумения.  

 

   Квалификационна дейност на МКБППМН 

 

През 2014 г. секретарят на МКБППМН  е участвал в следните квалификационни форми 

на обучение :  

1. Курс по координация и взаимодействие в превенцията на девиантното 

поведение, защита правата на детето, социално подпомагане и образованието - 

Летен форум за професионална подкрепа 2014  в гр.Китен. 

 

 

Структура на отчета е съобразена с Указание  № РД—30-И- 12/19.12.2014г. на 

ЦКБППМН 

 

 

 

 

ТОЧКА 2 

Разглеждане на писмо № 26.00-35 от 02.02.2015г. от Областния Управител на 

Област Разград. 

Относно: Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на 

обособената територия, обслужвана от „ В и К” ООД гр. Исперих. 
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 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Уважаеми колеги, 

 На заседание на постояните комисии разгледахме писмото от Областния 

Управител на Област Разград, с което ни уведомява, че на основание чл. 198в, ал.6 от 

Закона за водите и чл. 10, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, свиква редовно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от  „ В и К” ООД гр. Исперих на 05.03.2015г. от 10.30 часа при следния 

дневен ред: 

1. Приемане на годишен Отчет  за дейността на Асоциацията за 2014г. 

2. Приемане на бюджета на Асоциацията за 2015 г. 

3. Вземане на решение, съгласно чл.34, ал.3 от Правилника за организацията и  

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация  за вида на договора по чл. 

198п, ал.1 от Закона за водите за възлагане на дейностите за стопанисване, поддържане 

и експлоатация на В и К системите и съораженията, както и предоставянето на В и К 

услуги на потребителите в обособената територия, обслужвана от „ В и К” ООД, гр. 

Исперих. 

4. Други. 

Напомням Ви, че актуалното разпределение на определеното процентно 

съотношение на гласовете на членовете на Общото събрание е както следва: 

Областният управител, представляващ държавата – 35%, Община Исперих – 

35,90%, Община Завет – 17,51% и на Община Самуил – 11,59% 

Приетите препоръчителни вноски на общините на проведеното на 06.01.2015 г. 

редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията остават същите в 

проектобюджета за 2015 г. според окончателно определения размер на вноската на 

държавата в размер на 10 000 лв., както следва: Община Исперих – 10 257 лв., Община 

Завет – 5 003 лв., и на Община Самуил – 3 311 лв. 

Съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал.6 от ПОДАВиК, позицията и 

мандатът на представителя на общината за заседанието на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К се съгласува  по ред, определен от общинския съвет. 

 

На заседанието на постояните комисии бе предложено Кмета на Община Исперих  

г-н Бейсим Басри да бъде упълномощен. 

 

Други предложения. 

Моля за становището на председателите на постояните комисии. 

Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно заседание с 

ПК по “Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и обществен 

ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и 

туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   в  Общински съвет Исперих на  18.02.2015 г. от 14.00 ч.  

след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 

членния състав на комисията излиза със становище  да се внесе на заседание на ОбС. 

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет”,  ПК по „ Законост и 

обществен ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, 

култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   в  Общински съвет Исперих на 18.02.2015 г. от 

14.00 ч.  след разглеждане на докладната с 6 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да се внесе на заседание на 

Общински съвет Исперих.  
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            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по 

“Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”     към Общински съвет Исперих 

на 18.02.2015г. от 14.00 ч.  след разглеждане на докладната с 6 гласа „за”, „против”-не,  

„въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

внесе на заседание на ОбС. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “Образование, 

култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”  на 18.02.2015 г. от 14.00 ч. след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  да се внесе  на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ Социални дейности 

и здравеопазване”, ПК по “ ПУКИ”  на 18.02.2015 г. от 14.00 ч. след разглеждане на 

докладната с 5 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  да се  внесе   на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, на ПК по 

“Стопански дейности и европейско развитие” ПК по “Образование, култура и туризъм”  

към  Общински съвет Исперих на 18.02.2015г. от 14.00 ч.  след разглеждане на 

докладната с 5 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  да се  внесе на заседание на ОбС. 

          Благодаря на председателите. 

   Предложения. 

   Няма. 

  Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. 

 

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

редовна сесия на  20.02.2015г.– поименно гласуване 

Определяне на представител на Община Исперих за заседанието на Общото събрание 

на Асоциацията по В и К на 05.03.2015 г. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  за - - п 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  за - -         п 

 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ - - - - 

 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН за - - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР за - - п 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ за - - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За - - п 
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 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ За - -- п 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За - - п 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ За -  п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За - - п 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За -  п 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА За - - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За - - п 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ За - - п 

16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА За - - п 

17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ За - - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР за - - п 

19. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН за - - п 

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД - - - - 

21. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА за - - п 

22. САЛИ САЛИ МЕХМЕД за - - п 

23. САМЕДИН САЛИМ САБИТ - - - - 

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ - - - - 

25. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За - - п 

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За - - п 

27. ХАСАН ШАБАН ХАСАН За - - п 

28. ЯЛЧЪН АЛИОСМАНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ За - - п 

29. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ за - - п 

 

 

 ЗА                                -      25 

                                                                                   ПРОТИВ                    -        0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -        0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 477 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и 

ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от ПОДАВиК 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Определя за представител на Община Исперих в Общото събрание на 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация - Бейсим Басри Шуки – Кмет на 

Община Исперих. 

 

 2. Дава мандат на Бейсим Басри Шуки – Кмет на Община Исперих да 

представлява Община Исперих в ОС на Асоциацията по ВиК на 05.03.2015 г. от 10,30 

часа в зала 712 на Областна администрация – Разград. 
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 3. Упълномощава Кмета на Община Исперих да гласува в Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК, както следва: 

 3.1. По първа точка от дневния ред – „ЗА”; 

 3.2. По втора точка от дневния ред – „ЗА”; 

 3.3. По трета точка от дневния ред – „ЗА”. 

 

 4. Приема г-н Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих, да  гласува  Бюджета на 

Асоциацията по ВиК за 2015 г., като дава право на същия да потвърди заплащането на  

членския  внос на Община  Исперих  в размер на  10 257 лева. 

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

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

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

пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

ТОЧКА 3 

Докладна записка от Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – собственост на община Исперих през 2015 год.   

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

В изпълнение на Решение №285 по Протокол №34 от 26.11.2013год. на 

Общински съвет – Исперих е проведен публичен търг с явно наддаване на 

04.03.2014год., в резултат от който са сключени Договор №54 от 24.03.2014год. с „ЛЕС 

ТРЕЙД М” ЕООД с управител Методи Иванов Методиев за обект № 1 при цена в 

размер на 111 550,00 лева без ДДС и Договор № 56 от 28.03.2014год. с „ИСПЕРИХ - 

ЛЕС” ООД с управител Енис Тунджер Али  при цена в размер на  99250,00 лева без 

ДДС.  

 Към месец февруари, 2015 г. договорите с фирмите са изпълнени. Приходите са 

в размер на 222 399,80 лв без ДДС.  

 За  2015 год. е изготвен  Годишен план за ползване на дървесина на Община 

Исперих, който е одобрен от Общинския съвет и  публикуван на интернет страницата 

на община Исперих. В изпълнение на този план е необходимо да се проведе процедура 

за продажба на стояща дървесина на корен, съгласно законовите разпоредби.  

С цел доброто и целесъобразно стопанисване  на горите – собственост на 

община Исперих и осигуряване на приходи предлагаме следните проекто решения: 

 

І. Да се  проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – общинска собственост  от местни търговци, отговарящи на 

изискванията на чл.115 от ЗГ и при условията на чл. 38  от Наредбата за условията и 

реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  по 

обекти, както следва: 
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1. Обект № 1 с подотдели: 1070 – г/15593.42.10/ и 1072 –б /15593.19.58/ на 

територията на ДГС „Сеслав”  район   Исперих, с.Голям Поровец. 

 

   ІІ. Да се  проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – общинска собственост по обекти, както следва :   

 

1. Обект № 2 с подотдели: 1067 – л/000120/, 1067 – о/000120/ и  1036 – 

ж1/65650.17.18  на територията на ДГС „Сеслав” район  Исперих, с.Йонково и с. 

Свещари. 

2. Обект № 3 с подотдели: 1153 –ж/000062/, 1168 – ж/000065/ , 1143 –   е1 и 1143 – 

ж1  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с.Бърдоква и с. Лъвино. 

 

IIІ. Да се определят следните условия на публичния търг: 

   1.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване. 

   2.Начални цени по обекти: 

- за обект № 1 – 78410 (седемдесет и осем хиляди четиристотин и десет) лева без 

ДДС. 

- за обект № 2 – 73 400,00 (седемдесет и три  хиляди и четиристотин ) лева без ДДС. 

- за обект № 3 – 75 600,00 (седемдесет и пет хиляди и шестстотин) лева без ДДС. 

 3. Стъпка за наддаване по обекти в размер на 5% от началната цена: 

- за обект №  1 – 3 920  (три хиляди деветстотин двадесет) лева; 

- за обект № 2 – 3 670 (три хиляди шестстотин седемдесет) лева  

- за обект № 3 – 3 780  (три хиляди седемстотин осемдесет) лева без ДДС. 

4. Гаранция за участие по обекти в размер на 10% от началната цена: 

- за обект № 1 – 7 840 (седем хиляди осемстотин четиридесет) лева без ДДС; 

- за обект № 2 – 7 340  (седем хиляди триста четиридесет) лева без ДДС. 

- за обект № 2 – 7 560  (седем  хиляди петстотин шестдесет) лева без ДДС. 

5.Гаранция за изпълнение на договора да бъде в размер на 20% от достигнатата 

стойност на правото на ползване на обекта. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Моля Председателите на постояните комисии за становище: 

Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно заседание с 

ПК по “Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и обществен 

ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и 

туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   в  Общински съвет Исперих на  18.02.2015 г. от 14.00 ч.  

след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 

членния състав на комисията излиза със становище  да се внесе на заседание на ОбС. 

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет”,  ПК по „ Законост и 

обществен ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, 

култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   в  Общински съвет Исперих на 18.02.2015 г. от 

14.00 ч.  след разглеждане на докладната с 6 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да се внесе на заседание на 

Общински съвет Исперих.  

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по 

“Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”     към Общински съвет Исперих 
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на 18.02.2015г. от 14.00 ч.  след разглеждане на докладната с 6 гласа „за”, „против”-не,  

„въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

внесе на заседание на ОбС. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “Образование, 

култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”  на 18.02.2015 г. от 14.00 ч. след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  да се внесе  на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ Социални дейности 

и здравеопазване”, ПК по “ ПУКИ”  на 18.02.2015 г. от 14.00 ч. след разглеждане на 

докладната с 5 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  да се  внесе   на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, на ПК по 

“Стопански дейности и европейско развитие” ПК по “Образование, култура и туризъм”  

към  Общински съвет Исперих на 18.02.2015г. от 14.00 ч.  след разглеждане на 

докладната с 5 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  да се  внесе на заседание на ОбС. 

          Благодаря на председателите. 

          Имате ли въпроси към вносителя. Становища по докладната. 

          Заповядайте г-н Вутов. 

 

 Венелин Вутов – Председател на ПК по „ Образование, култура и туризъм”. 

 Съжелявам, че на днешното заседание не присъства Турхан Ибрям – общински 

съветник и Упавител на Горско стопанство. 

 Спомняте ли си за мораториума, който исках да се направи за продажбата на 

общинските земи в общината. По мое предложение началната цена при продажба на 

земеделска земя  в Община Исперих бе прието и гласувано с начална  цена 800 лв. на 

декар. 

 Въпроса, който зададох на заседание на постояните комисии  бе: 

 Къде точно ще се сече и по конкретно Обект № 1 с подотдели: 1070 –  

г/15593.42.10/ и 1072 –б /15593.19.58/ на територията на ДГС „Сеслав”  район   

Исперих, с.Голям Поровец, мисля, че тази гора се сече вече за трети път.  Молбата ми 

към Кмета на общината е, ако е възможно да се увеличи охраната защото бракониери и 

фирми се надпреварват да секат. Към с. Йонково такава сеч пада и се сече поголовно. И 

още нещо извършва се сеч  през съботния и неделен ден, когато има и лов. Нека ако е 

възможно да се определят дни за сечта и охрана при извозването на дървесината. 

 Нека да запазим общинските гори за да има и за поколенията. 

Това е масово явление в страната. Секат се поголовно горите, но не се прави  

залесяване. 

 

          Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-н Басри. 
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 Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих. 

         Сечта г-н Вутов е законна. Остава ни само като община да засилим охраната както 

предложихте. 

 

 Венелин Вутов – Не съм съгласен с Вас г-н Кмет. Най-малко 20%  е отсечена в 

повече. Ще предизвикам проверка. 

 

 Сали Мехмед – Председател на ПК по „ Стопански дейности и европейско 

развитие” 

          Предложенето на г-н Вутов доколкото разбирам е да се увеличи охраната. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Прекратявам дебатите. 

 Преминаваме към гласуване. И тази докладна е поименно. 

 

 

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

редовна сесия на  20.02.2015г.– поименно гласуване 

 

Докладна записка от Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – собственост на община Исперих през 2015 год.   

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  за - - п 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  за - -         п 

 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ - - - - 

 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН за - - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР за - - п 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ за - - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За - - п 

 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ За - -- п 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За - - п 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ За -  п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За - - п 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За -  п 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА За - - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За - - п 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ За - - п 

16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА За - - п 

17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ За - - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР за - - п 

19. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН за - - п 

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД - - - - 
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21. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА за - - п 

22. САЛИ САЛИ МЕХМЕД за - - п 

23. САМЕДИН САЛИМ САБИТ - - - - 

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ - - - - 

25. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За - - п 

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За - - п 

27. ХАСАН ШАБАН ХАСАН За - - п 

28. ЯЛЧЪН АЛИОСМАНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ За - - п 

29. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ за - - п 

 

 

 ЗА                                -      25 

                                                                                   ПРОТИВ                    -        0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -        0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 478 

 

С цел доброто и целесъобразно стопанисване  на горите – собственост на 

община Исперих и осигуряване на приходи 

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

Втора, раздел ІV и Глава Трета, раздел І от Наредбата за условията и реда за възлагане 

и изпълнение на дейности  в горските територии – държавна и общинска собственост и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 87, ал. 2 от Наредба № 

5 на Общински съвет – Исперих 

    

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

  

І. Да се  проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – общинска собственост  от местни търговци, отговарящи на 

изискванията на чл.115 от ЗГ и при условията на чл. 38  от Наредбата за условията и 

реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  по 

обекти, както следва: 

 

2. Обект № 1 с подотдели: 1070 – г/15593.42.10/ и 1072 –б /15593.19.58/ на 

територията на ДГС „Сеслав”  район   Исперих, с.Голям Поровец. 

 

   ІІ. Да се  проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – общинска собственост по обекти, както следва :   
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1. Обект № 2 с подотдели: 1067 – л/000120/, 1067 – о/000120/ и  1036 – 

ж1/65650.17.18  на територията на ДГС „Сеслав” район  Исперих, с.Йонково и с. 

Свещари. 

2. Обект № 3 с подотдели: 1153 –ж/000062/, 1168 – ж/000065/ , 1143 –   е1 и 1143 – 

ж1  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с.Бърдоква и с. Лъвино. 

 

IIІ. Да се определят следните условия на публичния търг: 

   1.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване. 

   2.Начални цени по обекти: 

- за обект № 1 – 78410 (седемдесет и осем хиляди четиристотин и десет) лева без 

ДДС. 

- за обект № 2 – 73 400,00 (седемдесет и три  хиляди и четиристотин ) лева без ДДС. 

- за обект № 3 – 75 600,00 (седемдесет и пет хиляди и шестстотин) лева без ДДС. 

 3. Стъпка за наддаване по обекти в размер на 5% от началната цена: 

- за обект №  1 – 3 920  (три хиляди деветстотин двадесет) лева; 

- за обект № 2 – 3 670 (три хиляди шестстотин седемдесет) лева  

- за обект № 3 – 3 780  (три хиляди седемстотин осемдесет) лева без ДДС. 

4. Гаранция за участие по обекти в размер на 10% от началната цена: 

- за обект № 1 – 7 840 (седем хиляди осемстотин четиридесет) лева без ДДС; 

- за обект № 2 – 7 340  (седем хиляди триста четиридесет) лева без ДДС. 

- за обект № 2 – 7 560  (седем  хиляди петстотин шестдесет) лева без ДДС. 

5.Гаранция за изпълнение на договора да бъде в размер на 20% от достигнатата 

стойност на правото на ползване на обекта. 

 

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

правилното  и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

 

 

ТОЧКА 4 

Изказвания, питания, становища и предложенияа на граждани. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги в деловодството на Общински съвет – Исперих не са постъпили 

питания, становища и предложения от граждани. 

 Предлагам да преминем към последна точка от дневния ред. 
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ТОЧКА 5 

Разни. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Имате ли въпроси, питания уважаеми общински съветници. 

 Няма. 

 Желая Ви успешен ден и приятна почивка. 

           Закривам редовното заседание на Общински съвет Исперих проведено на 

20.02.2015г. 

           

          Настоящия протокол се състави в три еднородни екземпляра по един за Областна 

администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един който остава 

за архива на Общински съвет Исперих. 

 

                                                                  

 

 

 

    

Председател:  

                                                                          / Гюнел Мюсреф / 

                                    

                                                                        Протоколист:  

                                                                                                          / Сейде Султанова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


