ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 17
от проведено заседание на Общински съвет - Исперих на
14.09.2016г. от 16.00 часа.
Днес 14.09.2016 г. от 16.00 часа
съвет Исперих.

се проведе редовно заседание на Общински

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Заседанието е свикано на основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 39, ал.1, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих.
В залата до настоящия момент за участие в заседанието са се регистрирали 29 от
общо 29 общински съветници.
Откривам редовното заседанието на Общински съвет Исперих на 14.09.2016г.
Уважаеми колеги общински съветници,
По предварително обявения дневен ред започваме обсъжданията.
Имате ли предложения, въпроси, мнения?
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група на
ДПС.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
Предлагам т.1 от проекто дневния ред, а именнно:
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова
помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. да отпадне и не бъде
допусната за разглеждане.
Мотивите ми за това предложение са следните:
Ще цитирам чл. 45 от ЗМСМА.
Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) (1) Актовете на кмета на общината могат да
се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е
предвидено друго.
(2) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на
общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от
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получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните
административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния
административен съд.
(3) Актовете на общинския съвет могат да се оспорват пред съответния
административен съд.
(4) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на
общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне
незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва
пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на
индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите
нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.
(5) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или
нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните
актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на
общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове.
Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност
вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и
на неговите комисии.
(6) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се
изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.
(7) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет
в 14-дневен срок от получаването му.
(8) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния
административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се
произнесе по него.
(9) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за
ново обсъждане акт.
(10) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено
в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските
съветници.
(11) Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде
оспорван
пред
съответния
административен
съд
по
реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(12) За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на
общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното
производство, установени със закон.
Параграф 2 от нашия Правилник – цитирам
§2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Исперих: : „ По
неуредени въпроси с този правилник , ОбС приема решения, освен в случаите, когато
въпросите са регламентирани с разпоредбите на ЗМСМА и /или друг нормативен
акт „
В чл. 99 от Административно процесуалния кодекс също е посочено в кои
случие се отменят актовете.
Уважаеми общински съветници,
В конкретния случай Общински съвет Исперих е взел решиение №.187 /
25.08.2016 ,с което се е произнесъл по докладната- като решението е :” НЕ ПРИЕМА
......”.
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Съгласно чл. 45 ал 5 и 6 от ЗМСМА , кмета има право да внесе за ново
разглеждане докладната, при следните условия :
1. да иска спиране на предходното решение- каквото искане на практика не е
направено
2. да внесе и мотивите си за искането си за ново решение по същия въпрос- такива
мотиви не са внесени.
В този случай, внасянето на тази докладна , във вида с който вече тя е отхвърлена
за ново разглеждане е недопостимо .
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
На предходната сесия решението към докладната записка не бе прието, поради
това, че общинските съветници не са се запознали с проектната документация. След
като с писмо № 330 от 09.09.2016 г. Председателя на Общински съвет Исперих поиска
проектната документация за ОУ „ Отец Паисий” с. Подайва ние Ви я представихме. Не
смятам, че докладната записка относно: Кандидатстване на Община Исперих за
безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020
г. не може да се разгледа на това заседание. За мен това не са мотиви.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Проектната документация на ОУ „ Отец Паисий” с. Подайва ни бе предоставена
заедно с КСС. Нядавам се, че сте имали възможност да се запознаете с документацията.
Искам да помоля общинските съветници за десет минутна почивка. Нужно ми е
да се справя със закона. Обявявам десет минутна почивка.

Заседанието продължава.
След почивката Председателя на Общински съвет Исперих направи проверка.
Присъстват след почивката 29 общински съветника.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги,
Действително са налице хипотезите на чл. 45, ал.5 и ал.6 от ЗМСМА затова, тъй
като е включено в проекто дневния ред въпреки, че Общински съвет Исперих се е
произнесъл и има влязло в сила решение е необходимо за новото обсъждане да бъдат
предложени нови мотиви или възражение в законоустановения седем дневен срок от
Кмета на Общината до Общински съвет Исперих относно целесъобразноста или
незаконосъобразността на решението. Докладната записка е внесена, разгледана е на
заседание на постояните комисии. Искането за повторното ни произнасяне е направено
по един и същи начин. Става въпрос казано на юридически език допистимо или не е
допустимо произнасянето ни в този момент. Няма пречка Кмета на общината да я внесе
за втори и дори и за трети път, но да ни предостави нови мотиви.
За това предлагам:
Гласуваме, който е съгласен т.1 от проекто дневния ред, а именнно:
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
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Относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова
помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Да бъде включена в дневния ред за ново разглеждане 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
11
13
5
Уважаеми колеги,
При резултат за – 11, против – 13, въздаржали се – 5 от гласуването
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова
помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. не влиза в дневния
ред за разглеждане.
Продължаваме нататък колеги,
Гласуваме проекто дневния ред, по който ще работим на днешното заседание.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0

Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Закриване на Детски градини „ Щастливо детство” с. Духовец, Детска
градина „ Майчина слава” с. Малко Йонково и Детска градина „ Васил Левски” с.
Печеница, общ. Исперих.
Водеща: ПК по « Образование, култура, спорт и туризъм»
Участващи: ПК по « Социални дейности и здравеопазване»
ПК по «Законност и обществен ред»
ПК по « Стопански дейности и европейско развитие»
2. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в
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растеж” 2014 – 2020 г., Компонент 1 на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна
инфраструктура” по процедура: BG16RFO001-3.002 „Подкрепа на професионалните
училища в Република България”
` Водеща: ПК по « Образование, култура, спорт и туризъм»
Участващи: ПК по « Социални дейности и здравеопазване»
3. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на Наредба № 9 за разрешаване, функциониране и премахване
на преместваеми обекти на територията на община Исперих
Водеща: ПК по «Законност и обществен ред»
Участваща: ПК по « Стопански дейности и европейско развитие»
4. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Определяне представител на Общински съвет Исперих в Общинския съвет
за намаляване на риска от бедствия.
Водеща: ПК по «Законност и обществен ред»
5. Докладна записка от Метин Руфи Шефкет – общински съветник и
Председател на СНЦ « Народно читалище Рома – Вазово – 2007 год.».
Относно: Кандидатстване на СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“ за
безвъзмездно финансово подпомагане 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” от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Водеща: ПК по « Образование, култура, спорт и туризъм»
Участващи: ПК по « Социални дейности и здравеопазване»
ПК по « Финансии и бюджет»
6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
7. Разни.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Закриване на Детски градини „ Щастливо детство” с. Духовец, Детска
градина „ Майчина слава” с. Малко Йонково и Детска градина „ Васил Левски” с.
Печеница, общ. Исперих.
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 постъпиха докладни записки от
директорите на Детска градина „Щастливо детство“ с.Духовец, Детска градина
„Майчина слава“ с.Малко Йонково и Детска градина „Васил Левски“ с.Печеница, с
които ни информираха, че за учебната 2016/2017 година в детските заведения ще се
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отглеждат и обучават съответно 4, 3 и 4 деца. В тях е направено и предложение за
закриване на детските градини, поради недостатъчния брой записани деца. Комисия
към общинския съвет, заедно с експерти в общинската администрация, съвместно с
директорите на гореопоменатите детски градини и кметовете на съответните населени
места заседаваха във връзка с необходимостта от вземане на решение за закриване на
предложените детски заведения. Бяха дискутирани въпроси, свързани с материалнотехническата база, възможностите за устройване на работа на персонала, осигуряването
на транспорт за пътуващите деца до приемащите детски градини в общината и др.
Съгласно чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното и
училищното образование общинските детски градини се закриват със заповед на кмета
на общината след решение на общинския съвет като производството по закриване
започва по предложение на кмета. Заповедта за закриване съдържа /чл.322, ал.1/:
1. наименование, седалище, официален адрес;
2. условия и ред за пренасочване на децата;
3. условия и ред за съхраняване на задължителната документация;
4. условия и ред за разпределяне на имуществото;
В чл.323 от ЗПУО конкретните условия и ред за закриване на общинска детска
градина се определят с държавния образователен стандарт за институциите в системата
на предучилищното и училищното образование. Държавният образователен стандарт,
който включва условията и реда за откриване, преобразуване, промяна и закриване на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование е
регламентиран в Наредба № 9 от 19.08.2016г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование /обн. - ДВ, бр. 68 от 30.08.2016г., в сила от
30.08.2016г. издадена от министъра на образованието и науката/. Съгласно Наредбата
предложението за закриване на общинска детска градина съдържа съответните
реквизити по чл.314, ал.3 от ЗПУО, която касае закриване на институция:
1. мотиви за необходимостта от закриване;
2. наименование и адрес;
3. информация за броя на децата и възможностите за пренасочването им;
4. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база;
5. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация;
6. информация за осигурен транспорт до детското заведение, към което са
насочени децата.
Към предложението се прилагат:
1. справка за финансово осигуряване от финансиращия орган относно
изплащането на задълженията на закритата институция;
2. копие на акт за собственост.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на гореопоменатото представям следното предложение за
закриване на Детска градина „Щастливо детство“ с.Духовец, Детска градина „Майчина
слава“ с.Малко Йонково и Детска градина „Васил Левски“ с.Печеница, община
Исперих:
За Детска градина „Щастливо детство“ с.Духовец:
1. мотиви за необходимостта от закриване
Липсата на записани в детското заведение деца;
2. наименование и адрес
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Детска градина „Щастливо детство“ с.Духовец с адрес с.Духовец, ул. „Д.Бахнев“
№ 10;
3. информация за броя на децата и възможностите за пренасочването им
В ДГ „Щастливо детство“ с.Духовец са записани 4 деца за учебната 2016/2017
година, които да бъдат пренасочени към Детска градина „Мики Маус” с.Белинци,
община Исперих;
4. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база
Сградният фонд и материално-техническата база на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се
предоставят за ползване и стопанисване от Община Исперих;
5. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация
Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Мики Маус” с.Белинци, община Исперих;
6. информация за осигурен транспорт до детската градина, към която са
насочени децата
Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Мики Маус” с.Белинци,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Отец Паисий”
с.Подайва в присъствието на възрастен придружител от персонала на детското
заведение.
За Детска градина „Майчина слава“ с.Малко Йонково:
1. мотиви за необходимостта от закриване
Липсата на записани в детското заведение деца;
2. наименование и адрес
Детска градина „Майчина слава“ с.Малко Йонково с адрес с.Малко Йонково, ул.
„Мусала“ № 36;
3. информация за броя на децата и възможностите за пренасочването им
В ДГ „Майчина слава“ с.Малко Йонково са записани 3 деца за учебната
2016/2017 година, които да бъдат пренасочени към Детска градина „Кокиче” с.Йонково,
община Исперих;
4. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база
Сградният фонд и материално-техническата база на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се
предоставят за ползване и стопанисване от Община Исперих;
5. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация
Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Кокиче” с.Йонково, община Исперих;
6. информация за осигурен транспорт до детската градина, към която са
насочени децата
Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Кокиче” с.Йонково,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев”
с.Лудогорци в присъствието на възрастен придружител от персонала на детското
заведение.
За Детска градина „Васил Левски“ с.Печеница:
1. мотиви за необходимостта от закриване
Липсата на записани в детското заведение деца;
2. наименование и адрес
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Детска градина „Васил Левски“ с.Печеница с адрес с.Печеница, ул. „Добруджа“
№ 9;
3. информация за броя на децата и възможностите за пренасочването им
В ДГ „Васил Левски“ с.Печеница са записани 4 деца за учебната 2016/2017
година, които да бъдат пренасочени към Детска градина „Братя Грим” с.Тодорово,
община Исперих;
4. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база
Сградният фонд и материално-техническата база на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих;
5. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация
Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Братя Грим” с.Тодорово, община Исперих;
6. информация за осигурен транспорт до детската градина, към която са
насочени децата
Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Братя Грим” с.Тодорово,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Васил Левски”
с.Тодорово в присъствието на възрастен придружител от персонала на детското
заведение.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на
Детска градина „Щастливо детство“ с.Духовец, считано от 15.09.2016г. като:
1. Записаните в ДГ „Щастливо детство“ с.Духовец за учебната 2016/2017 година
деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Мики Маус” с.Белинци, община
Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5333/ 27.02.2013г., а именно поземлен имот
24150.501.132 с начин на трайно ползване За обект Комплекс за образование и начин
на трайно предназначение на територията Урбанизирана с площ 909 кв.м., ведно с
построената в имота масивна едноетажна сграда № 24150.501.132.1 с начин на трайно
предназначение Сграда за детско заведение със застроена площ 341 кв.м./ и
материално-техническата база /по Приложение № 5/ на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се
предоставят за ползване и стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 034009
с площ 31,792 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в с.Духовец, местност
Байрам Къшла при граници: имоти № 000234; № 034024; № 034026; № 034008 и №
034007. По кадастралната карта на селото е поземлен имот № 24150.34.9; Поземлен
имот № 046002 с площ 171,124 дка с начин на трайно ползване Овощна градина,
находящ се в с.Духовец, местност Череши при граници: имоти № 000034 и № 000019.
По кадастралната карта на селото е поземлен имот № 24150.46.2; Поземлен имот №
046005 с площ 18,744 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в с.Духовец,
местност Череши при граници: имоти № 046003, № 000034 и № 046006. По
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кадастралната карта на селото е поземлен имот № 24150.46.5; Поземлен имот № 046006
с площ 70,327 дка с начин на трайно ползване Овощна градина, находящ се в
с.Духовец, местност Череши при граници: имоти № 046005, № 000034, № 046008 и №
046007. По кадастралната карта на селото е поземлен имот № 24150.46.6; Поземлен
имот № 046007 с площ 8,547 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в
с.Духовец, местност Череши при граници: имоти № 046006 и № 000034. По
кадастралната карта на селото е поземлен имот № 24150.46.7; Поземлен имот № 046008
с площ 12,169 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в с.Духовец, местност
Череши при граници: имоти № 046006, № 000034 и № 000019. По кадастралната карта
на селото е поземлен имот № 24150.46.8, с обща площ: 312,70 дка/.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява
от приемащата Детска градина „Мики Маус” с.Белинци, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Мики Маус” с.Белинци,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Отец Паисий”
с.Подайва в присъствието на възрастен придружител от персонала на детското
заведение.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал
на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на
труда, считано от 15.09.2016г.
II. Решението влиза в сила от датата на приемането му.
III. 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:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на
Детска градина „Майчина слава“ с.Малко Йонково, считано от 15.09.2016г. като:
1. Записаните в ДГ „Майчина слава“ с.Малко Йонково за учебната 2016/2017
година деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Кокиче” с.Йонково, община
Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 1105/ 01.04.2003г., а именно урегулиран поземлен
имот с начин на трайно ползване Дворно място с площ 3 122,44 кв.м., ведно с
построената в имота масивна сграда Детска градина със застроена площ 577,95 кв.м./ и
материално-техническата база /по Приложение № 6/ на детската градина да се използват
и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се предоставят за
ползване и стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 001046 с площ 19,701
дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в с.Йонково, местност Текешки път дясно при граници: имоти № 001087; № 001116; № 000006/.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява
от приемащата Детска градина „Кокиче” с.Йонково, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Кокиче” с.Йонково,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев”
с.Лудогорци в присъствието на възрастен придружител от персонала на детското
заведение.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал
на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса
на труда, считано от 15.09.2016г.
II. Решението влиза в сила от датата на приемането му.
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III. 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:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на
Детска градина „Васил Левски“ с.Печеница, считано от 15.09.2016г. като:
1. Записаните в ДГ „Васил Левски“ с.Печеница за учебната 2016/2017 година
деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Братя Грим” с.Тодорово, община
Исперих.
2. Сградния фонд /по Акт № 5284/ 18.02.2013г., а именно урегулиран поземлен
имот I-32 в квартал 5 с начин на трайно ползване За обществено застрояване – За
детска градина/ с площ 3 145 кв.м., ведно с построените в имота сгради – полумасивна
едноетажна сграда с начина на трайно ползване Детска градина със застроена площ
108 кв.м и полумасивна едноетажна постройка със застроена площ 115 кв.м/ и
материално-техническата база /по Приложение № 7/ на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява
от приемащата Детска градина „Братя Грим” с.Тодорово, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Братя Грим” с.Тодорово,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Васил Левски”
с.Тодорово в присъствието на възрастен придружител от персонала на детското
заведение.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал
на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса
на труда, считано от 15.09.2016г.
II. Решението влиза в сила от датата на приемането му.
III. 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.
Приложения:
1. Копие на актове за собственост на Детска градина „Щастливо детство“
с.Духовец, Детска градина „Майчина слава“ с.Малко Йонково и Детска градина „Васил
Левски“ с.Печеница, община Исперих /Приложение 1, 2 и 3/.
2. Справка за финансово осигуряване от финансиращия орган относно
изплащането на задълженията на Детска градина „Щастливо детство“ с.Духовец, Детска
градина „Майчина слава“ с.Малко Йонково и Детска градина „Васил Левски“
с.Печеница /Приложение 4/.
3. Справка за наличните стоково-материални ценности към 31.08.2016г. на
Детска градина „Щастливо детство“ с.Духовец, Детска градина „Майчина слава“
с.Малко Йонково и Детска градина „Васил Левски“ с.Печеница /Приложение 5, 6 и 7/.
4. Решения за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи
съгласно плана за земеразделяне в землищата на с.Духовец и с.Йонково /Приложение 8
и 9/.
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5. Решение № 52/ 18.04.2012г. по Протокол № 11 на Общински съвет – Исперих
/Приложение 10/.
Проведени бяха срещи с кметовете по населени места, персонала в детските
градини, създаде се комисия от общински съветници, които бяха запознати с мотивите,
които налагат закриването на детските градини и се срешнаха с кметовете и персонала
на детските градини.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, да чуем преди да преминем към разисквания по докладната становището
на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм»
На заседание на ПК по « Образование, култура, спорт и туризъм» проведено на
13.09.2016 г. от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
6
6

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.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване»
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване» проведено на
13.09.2016 г. от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
6
6

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.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет»
На заседание ПК по „ Финансии и бюджет» проведено на 13.09.2016 г. от 14.30
часа, след разглеждането на докладната записка
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Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
4
4

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.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по „ Стопански дейности и европейско
развитие”
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие» проведено на
13.09.2016 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
7
7

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
По Ваша инициатива бе сформирана комисия от общински съветници, която
съвместно с общинска администрация проведе срещи и разговори с кметовете на тези
села и директорите на детските градини. Всички знаем, че при закриване на
учреждение и др. Персонала също се освобождава. Направено бе всичко възможно
персонала, който ще бъде освободен да му бъде предложена работа в другите детски
градини, и в същото време да се помисли и как да бъде опазено имуществото на
закритите детски градини.
Откривам дискусията по докладната записка.
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група
на ДПС.
Тъй като децата, които ще посещават детските градини и ще прихождат искам
да попитам общинска администрация дали е предвидено с тях да има и придружител.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предвидено е г-н Фераим, както и извозването им няма да бъде заедно с
учениците.
Заповядайте г-н Мехмед.
Сали Сали Мехмед - общински съветник от политически представената
група на ДПС.
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Ще възникне казус за земеделските земи на детските градини които се криват
и собствеността им преминава към приемните детски градини. Ще се спрат договорите
за наем, които са нотариално заверени ли?
Отговор на въпроса бе даден от Кмета на Община Исперих г-н Руфад.
Договора за наем на земеделските земи може и да не се разтрогне, но ако
арендатора не е съгласен с условията може и да бъде разтрогнат.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други въпроси, предложения, становища.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
В тази докладна записка ще има три решения.
Гласуването е поименнно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 14.09.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Закриване на Детски градини „ Щастливо детство” с. Духовец, Детска
градина „ Майчина слава” с. Малко Йонково и Детска градина „ Васил Левски” с.
Печеница, общ. Исперих. /Гласуване за закриване на детска градина „ Щастливо
детство” с. Духовец/
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”
Въздържал се

За
Въздържал се
Въздържал се
Въздържал се
Въздържал се
Въздържал се
За
За

П
П
П
П
П
П
П
-

Въздържал се
За
За
За
За
Въздържал се
За
За
За
За
Въздържал се
Въздържал се

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

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

За
Въздържал се
За
За
За
За
Въздържал се
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
17
0
12
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 194
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
IV. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на
Детска градина „Щастливо детство“ с.Духовец, считано от 15.09.2016г. като:
1. Записаните в ДГ „Щастливо детство“ с.Духовец за учебната 2016/2017 година
деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Мики Маус” с.Белинци, община
Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5333/ 27.02.2013г., а именно поземлен имот
24150.501.132 с начин на трайно ползване За обект Комплекс за образование и начин
на трайно предназначение на територията Урбанизирана с площ 909 кв.м., ведно с
построената в имота масивна едноетажна сграда № 24150.501.132.1 с начин на трайно
предназначение Сграда за детско заведение със застроена площ 341 кв.м./ и
материално-техническата база /по Приложение № 5/ на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се
предоставят за ползване и стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 034009
с площ 31,792 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в с.Духовец, местност
Байрам Къшла при граници: имоти № 000234; № 034024; № 034026; № 034008 и №
034007. По кадастралната карта на селото е поземлен имот № 24150.34.9; Поземлен
имот № 046002 с площ 171,124 дка с начин на трайно ползване Овощна градина,
находящ се в с.Духовец, местност Череши при граници: имоти № 000034 и № 000019.
По кадастралната карта на селото е поземлен имот № 24150.46.2; Поземлен имот №
046005 с площ 18,744 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в с.Духовец,
местност Череши при граници: имоти № 046003, № 000034 и № 046006. По
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кадастралната карта на селото е поземлен имот № 24150.46.5; Поземлен имот № 046006
с площ 70,327 дка с начин на трайно ползване Овощна градина, находящ се в
с.Духовец, местност Череши при граници: имоти № 046005, № 000034, № 046008 и №
046007. По кадастралната карта на селото е поземлен имот № 24150.46.6; Поземлен
имот № 046007 с площ 8,547 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в
с.Духовец, местност Череши при граници: имоти № 046006 и № 000034. По
кадастралната карта на селото е поземлен имот № 24150.46.7; Поземлен имот № 046008
с площ 12,169 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в с.Духовец, местност
Череши при граници: имоти № 046006, № 000034 и № 000019. По кадастралната карта
на селото е поземлен имот № 24150.46.8, с обща площ: 312,70 дка/.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява
от приемащата Детска градина „Мики Маус” с.Белинци, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Мики Маус” с.Белинци,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Отец Паисий”
с.Подайва в присъствието на възрастен придружител от персонала на детското
заведение.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал
на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на
труда, считано от 15.09.2016г.
V. Решението влиза в сила от датата на приемането му.
VI. 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.
Моля, колеги да гласуваме второто проекто решение по докладната записка.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 14.09.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Закриване на Детски градини „ Щастливо детство” с. Духовец, Детска
градина „ Майчина слава” с. Малко Йонково и Детска градина „ Васил Левски” с.
Печеница, общ. Исперих. /Гласуване за закриване на детска градина „ Майчина слава”
с. Малко Йонково /
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„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

„ против”

„въздържал се”
Въздържал се

За
Въздържал се
Въздържал се
Въздържал се
Въздържал се
Въздържал се
За
За

П
П
П
П
П
П
П
-

15

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

Въздържал се
За
За
За
За
Въздържал се
За
За
За
За
Въздържал се
Въздържал се
За
Въздържал се
За
За
За
За
Въздържал се
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
17
0
12
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 195
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на
Детска градина „Майчина слава“ с.Малко Йонково, считано от 15.09.2016г. като:
1. Записаните в ДГ „Майчина слава“ с.Малко Йонково за учебната 2016/2017
година деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Кокиче” с.Йонково, община
Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 1105/ 01.04.2003г., а именно урегулиран поземлен
имот с начин на трайно ползване Дворно място с площ 3 122,44 кв.м., ведно с
построената в имота масивна сграда Детска градина със застроена площ 577,95 кв.м./ и
материално-техническата база /по Приложение № 6/ на детската градина да се използват
и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се предоставят за
16

ползване и стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 001046 с площ 19,701
дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в с.Йонково, местност Текешки път дясно при граници: имоти № 001087; № 001116; № 000006/.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява
от приемащата Детска градина „Кокиче” с.Йонково, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Кокиче” с.Йонково,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев”
с.Лудогорци в присъствието на възрастен придружител от персонала на детското
заведение.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал
на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса
на труда, считано от 15.09.2016г.
ІІ. Решението влиза в сила от датата на приемането му.
ІІІ. 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.
Гласуваме и последното проекто решение.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 14.09.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Закриване на Детски градини „ Щастливо детство” с. Духовец, Детска
градина „ Майчина слава” с. Малко Йонково и Детска градина „ Васил Левски” с.
Печеница, общ. Исперих. /Гласуване за закриване на детска градина „ Васил Левски” с.
Печеница /
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”
Въздържал се

За
Въздържал се
Въздържал се
Въздържал се
Въздържал се
Въздържал се
За
За
Въздържал се
За
За
За
За
Въздържал се
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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
Въздържал се
Въздържал се
За
Въздържал се
За
За
За
За
Въздържал се
За

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
17
0
12
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 196
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на
Детска градина „Васил Левски“ с.Печеница, считано от 15.09.2016г. като:
1. Записаните в ДГ „Васил Левски“ с.Печеница за учебната 2016/2017 година
деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Братя Грим” с.Тодорово, община
Исперих.
2. Сградния фонд /по Акт № 5284/ 18.02.2013г., а именно урегулиран поземлен
имот I-32 в квартал 5 с начин на трайно ползване За обществено застрояване – За
детска градина/ с площ 3 145 кв.м., ведно с построените в имота сгради – полумасивна
едноетажна сграда с начина на трайно ползване Детска градина със застроена площ
108 кв.м и полумасивна едноетажна постройка със застроена площ 115 кв.м/ и
материално-техническата база /по Приложение № 7/ на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява
от приемащата Детска градина „Братя Грим” с.Тодорово, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Братя Грим” с.Тодорово,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Васил Левски”

18

с.Тодорово в присъствието на възрастен придружител от персонала на детското
заведение.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал
на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса
на труда, считано от 15.09.2016г.
ІІ. Решението влиза в сила от датата на приемането му.
ІІІ. 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 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014 – 2020 г., Компонент 1 на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна
инфраструктура” по процедура: BG16RFO001-3.002 „Подкрепа на професионалните
училища в Република България”
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, гр. Исперих е
включена в Компонент 1 на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна
инфраструктура” по процедура: BG16RFO001-3.002 „Подкрепа на професионалните
училища в Република България“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 –
2020.
Гимназията попада в списъка на класираните професионални училища с
доминиращи професионални направления: „Ветеринарна медицина”, „Горско
стопанство” и „Растениевъдство”, изготвен на база Методология за приоритизиране на
обектите на образователната инфраструктура в Република България, за изпълнение на
Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014 – 2020 г.
Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух”, град Исперих е
класирана с общо 13,4 точки.
Предвид това, че от 01.08.2016 г. ПГСС „Хан Аспарух”, е със статут на общинско
училище, бенефициент по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16RFO001-3.002 «Подкрепа на професионалните училища в Република
България» е Община Исперих.
Основна цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е
създаване на условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на
образователната инфраструктура в професионалните училища от национално и
регионално значение.
Интензитет на помощта: 100 % безвъзмездна помощ.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (100 %): НП
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Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (100 %): 1300000 лв.
Краен срок за кандидатстване по Компонент 1: 30 септември 2016 г., 19:00 часа
Предвид на гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2, чл.21, ал. 1, т. 19 и т. 23,
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, предлагам Общински съвет – Исперих да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих”, за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014 – 2020, Компонент 1 на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна
инфраструктура” по процедура: BG16RFO001-3.002 «Подкрепа на професионалните
училища в Република България».
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички необходими
правни и фактически действия по т. 1 от настоящото решение във връзка с проектно
предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, Компонент 1 на Приоритетна ос 3
„Регионална образователна инфраструктура” по процедура: BG16RFO001-3.002
«Подкрепа на професионалните училища в Република България».
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм»
На заседание на ПК по « Образование, култура, спорт и туризъм» проведено на
13.09.2016 г. от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
6
6

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.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване»
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване» проведено на
13.09.2016 г. от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка
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Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
6
6
6
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.
Въпроси към вносителя имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 197
На основание чл. 21, ал.2, чл.21, ал. 1, т. 19 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам
Общински съвет – Исперих да приеме следното
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на ПГСС „Хан Аспарух” гр.
Исперих”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, Компонент 1 на Приоритетна ос 3
„Регионална образователна инфраструктура” по процедура: BG16RFO0013.002 «Подкрепа на професионалните училища в Република България».
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички необходими
правни и фактически действия по т. 1 от настоящото решение във връзка с
проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, Компонент 1 на
Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” по процедура:
BG16RFO001-3.002 «Подкрепа на професионалните училища в Република
България».
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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 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на Наредба № 9 за разрешаване, функциониране и
премахване на преместваеми обекти на територията на община Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
Сега действащата Наредба №9 за разрешаване, функциониране и премахване на
преместваеми обекти на територията на община Исперих е приета с Решение №234 по
Протокол №38 от 29.03.2010год. на Общински съвет –Исперих и през периода на
нейното прилагане общинската администрация среща редица трудности при
прилагането и. В началото на 2016год. е разработен проект на нова наредба, като са
проведени две публично обсъждане на 25.03.2016год. и 04.07.2016год.
В проекта на новата наредба са направени следните нови изменения и
донълнения:
-ясно разграничаване на видовете преместваеми обекти;
-изисквания за поставяне на преместваеми обекти;
-ред и документи за издаване на разрешение за поставяне;
-раздели за разполагане на преместваеми обекти върху общински имоти и
отделно върху частни имоти;
-определяне начина за поставяне на рекламни и информационни елементи.
С протестно писмо до Административен съд Разград г-н Сезгин Османов –
прокурор в Окръжна прокуратура Разград предлага да се отмени чл.15, ал.2 и ал.3 от
сега действащата Наредба № 9 като незаконосъобразни.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет –Исперих да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1,т.23 ал.2 от ЗМСМА; във връзка с чл.56 и чл.57 от
Закона за устройство на територията, чл.8, чл.26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3, чл.77
от АПК с цел разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на
територията на община Исперих
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Отменя сега действащата Наредба №9 за разрешаване, функциониране и
премахване на преместваеми обекти на територията на община Исперих, приета с
Решение №234 по Протокол №38 от 29.03.2010год. на Общински съвет –Исперих.
2.Отменя чл.27 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Исперих.
3.Приема Наредба № 9 за разрешаване, функциониране и премахване на
преместваеми обекти на територията на община Исперих.
4.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, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-жоМитева.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред»
На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 13.09.2016 г.
от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
7
7

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих с направеното предложение за изменение, което е направено
от общинска администрация.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие»
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие» проведено на
13.09.2016 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
7
7

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих с направените предложения за изменение, което е направено
от общинска администрация.
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Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Имате ли предложения, становища по докладната записка.
Предлагам да преминем към гласуване на проекто решенията по докладната
записка
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

№ 198
На основание чл.21, ал.1,т.23 ал.2 от ЗМСМА; във връзка с чл.56 и чл.57 от
Закона за устройство на територията, чл.8, чл.26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3, чл.77
от АПК с цел разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на
територията на община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Отменя сега действащата Наредба №9 за разрешаване, функциониране и
премахване на преместваеми обекти на територията на община Исперих, приета с
Решение №234 по Протокол №38 от 29.03.2010год. на Общински съвет –Исперих.
2.Отменя чл.27 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Исперих.
3.Приема Наредба № 9 за разрешаване, функциониране и премахване на
преместваеми обекти на територията на община Исперих.
4.Възлага на Кмета на община Исперих да предприеме последващи съгласно
чл.78, ал.3 от АПК действия.
5.Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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НАРЕДБА
№9
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ, ФУНКЦИОНИРАНЕ И
ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Приета с Решение № 198, по Протокол № 17 от 14.09.2016г.
на Общински съвет –Исперих

Раздел I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ
Чл. 1. (1) Тази наредба определя реда и условията за поставяне и премахване на
преместваеми обекти на територията на община Исперих, съгласно чл. 56 и чл. 57а от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
(2) Преместваеми обекти, по смисъла на тази наредба са обекти, предназначени
за увеселителни, търговски или други обслужващи дейности. Преместваемите обекти
могат да бъдат елементи на градското обзавеждане.
(3) Тази наредба също така урежда реда за поставяне и премахване на
рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на градското
обзавеждане по чл.57, ал.1 от ЗУТ.
(4) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на преместваеми
обекти към временни открити паркинги, зони за платено и безплатно паркиране, пазари
за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други
подобни открити обекти, разрешени по реда на чл. 55 от ЗУТ.
(5)Преместваемите обекти трябва да отговарят на устройствените и строителните
правила за безопасност, за формиране на благоприятна жизнена среда и добър
естетически облик на Община Исперих.
(6) С Наредбата се определят устройствените изисквания при поставяне на
преместваеми обекти на територията на Община Исперих, реда за издаване на
разрешения за поставяне на преместваеми обекти и условията за ползване на обектите.
(7) Обектите по ал. 2 могат да се свързват с временни връзки към мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за
нормалното им функциониране, което изрично се вписва в разрешението за поставяне.
Чл.2. Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба нямат траен устройствен
статут, не са трайно свързани с недвижимия имот, не се нанасят в кадастралната карта,
не се записват в кадастралните регистри, а за удостоверяването на правото на
собственост или други права върху тях не се издават актове, подлежащи на вписване в
имотния регистър. Те не представляват строежи по смисъла на § 5, т. 38 от
Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, не представляват
недвижими вещи по смисъла на чл. 110 от Закона за собствеността.
Чл. 3. Преместваемите обекти могат да се поставят върху имоти: собственост на
държавата, общината, физически или юридически лица, като с това не трябва да се
нарушава ползването по основното им предназначение, върху които те се поставят,
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както и да не се застрашава здравето, живота и безопасността на гражданите и други
техни права при спазване изискванията и ограниченията на настоящата Наредба.
Раздел II
ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
Чл. 4. Преместваемите обекти могат да бъдат:
(1) По начин на поставяне:
1. Стационарни;
2. Мобилни – които се поставят в началото и се прибират след края на работния

ден.
(2) По времетраене на ползване:
1. Целогодишни – със срок на ползване до 5 (пет) години, с опция за удължаване но
не повече от 10 (десет) години, върху имоти общинска или държавна собственост,
разположени по схема, която се одобрява от главния архитект на общината, съгласно
ЗУТ и може да бъде актуализирана във връзка с възникнали обществени или други
конкретни нужди;
2. Кампанийни - преместваеми обекти за провеждане на краткотрайни
обществени и атракционни мероприятия, традиционни продажби (мартенски и
коледни) върху терени общинска собственост, за период не по-дълъг от 30 дни;
3. Сезонни – функциониращи за времето от 01-ви април до 31-ви октомври.
(3) По вид:
1. Увеселителни обекти и комплекси, атракционни, циркове и др. подобни –
обществено достъпни открити или покрити площи за увеселителна дейност;
2. Обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, каравани,
фургони, кабини, колички, автомати за храни и напитки, палатки, шатри, тенти и други
конструкции, в които се извършва търговска дейност, слънцезащитни съоръжения,
маси за консумация на открито, витрини за безалкохолни напитки, хладилни фризери,
сладолед-машини, стелажи за печатни издания, слънчеви очила, зарядни колонки за
електрически превозни средства, временни базарни конструкции, щандове, подиуми и
др.
3. Елементи на градското обзавеждане - спирки за масовия градски транспорт,
пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, градински
елементи, часовници, и др.
4. Съоръжения за осигуряване на достъпна среда по смисъла на Наредба № 4 от 1
юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
Раздел III
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
Чл. 5. Преместваемите обекти трябва:
(1) да отговарят на нормите за безопасност;
(2) да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние;
(3) да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
(4) да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото
законодателство;
(5) да не застрашават безопасността на движение по улиците;
(6) да не са поставени върху съоръжения на техническата инфраструктура или
сервитутната им ивица, съгласно действащата нормативна уредба.
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Чл. 6. (1) Не се допуска поставянето на преместваеми обекти върху улични
платна, с изключение на кампанийни обекти.
(2) Не се допуска поставянето на преместваеми обекти върху имоти, определени
за озеленяване или такива с реализирана вегетативна зеленина, освен в случаите, в
които в одобрените подробни устройствени планове за паркове и градини, не са
посочени такива преместваеми обекти.
(3) Забранено е разполагането на маси за открито сервиране, хладилни витрини,
автомати за топли напитки и други, извън площта и размерите посочени в одобрената
схема.
(4) Не се допуска поставянето на допълнителни елементи извън площта на
разрешения преместваем обект/и.
(5) Лицата, получили разрешение за поставяне на преместваеми обекти по
съответния ред, са длъжни да не променят предназначението им, да поддържат в добър
вид обектите и пространството около тях, да осигурят безопасни условия за тяхната
експлоатация и да ги демонтират и премахнат след изтичане на срока на разрешението
за поставяне.
(6) Лицето, на което е издадено разрешение за поставяне на преместваем обект,
няма право да преотдава и/или преотстъпва площите, върху които му е разрешено
поставяне на обекта, нито самия обект на други лица, под каквато и да е форма
(сключване на договори за съвместна дейност, наем, лизинг, възмездно прехвърляне
или други правни форми).
Раздел IV
РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
Чл. 7.(1) Преместваемите обекти могат да бъдат поставени, след издадено
разрешение по реда на настоящата наредба върху общински имоти на места, утвърдени
със схема, одобрена от главния архитект на община Исперих, съгласувана при
необходимост с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи.
(2) Поставянето на преместваеми обекти върху поземлени имоти – държавна
собственост се извършва въз основа на схема, одобрена от Главния архитект, след
съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в
останалите случаи – с Областния управител.
(3) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти в недвижими имоти–
паметници на културата, се издават въз основа на схема, одобрена от Главния архитект,
след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата.
(4) Схемите определят пространственото разположение на преместваемите
обекти, техния вид, размер и функция.
(5) Не се допуска надвесването на козирки, навеси, сенници, чадъри и др. над
преместваеми обекти за търговия по-малка от 2,30 метра от нивото на терена и на
разстояние по-малко от 0,75 м от бордюрната линия.
Чл. 8.(1) Разрешението за поставяне се издава на основание подадено от
заинтересуваното лице заявление в Деловодството на Общината и след като е
заплатена еднократната такса, предвидена в Наредба № 11 на Общински съвет
Исперих за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Исперих. За издаване на разрешението за поставяне на
елементи на градското обзавеждане не се събират такси.
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(2) Заявленията са по образец. Към тях задължително се прилагат следните
документи:
-декларация за липса на задължения към Община Исперих;
-одобрена схема за мястото на разполагане на обекта;
-проектна документация и/или сертификати за безопасност на конструкцията.
Ако обектът е готов елемент, може да се представят снимки или проспекти на
фирмата-производител и сертификат;
-технически паспорт или удостоверение от оправомощено лице за техническа
изправност на обекта - за разполагане на люлки, атракционни съоръжения и други
подобни съоръжения. Собственикът им представя и декларация, че носи отговорност
за правилното им монтиране и експлоатация с оглед осигуряване безопасността при
ползването им
-документ за собственост на обекта;
(3) Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти се издават в 7 дневен срок от
подаване на заявлението.
(4) Разрешението за поставяне се издава по одобрен от Кмета на Общината
образец и в него задължително се посочват:
1.имената на собственика на преместваемия обект;
2.собственикът на терена;
3.площта на терена, върху който се поставя преместваемият обект и
необходимата прилежаща площ;
4.вида и предназначение на обекта съобразно дейността, която ще се извършва в
него.
5.срока на действие на разрешението
(5) Разрешението за поставяне се издава в 3 (три) екземпляра, от които два за
Община Исперих и един за лицето.
Чл. 9. (1)Поставяне на преместваеми обекти
върху поземлени имоти –
общинска собственост, се извършва след провеждане на конкурс по реда на Наредба №
27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска
собственост на Община Исперих и сключване на договор.
(2) Лицата, спечелили конкурса за поставяне на преместваеми обекти в
общински имот в 14 дневен срок след влизане в сила на заповедта, с която са обявени
за спечелили конкурса, сключват с общината договор за наем, след което подават
заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваемия обект.
(3) Договорът по ал. 1 се сключва за срок до 5 (пет) години, като срокът може
да се удължава със заповед на кмета за срок до 10 (десет) години и не по-дълъг от
срока на разрешението за поставяне.
Чл.10. Без конкурс се поставят обекти по чл. 4, ал.1, т.2; ал.2, т.2 и т.3; ал.3, т.1,
т.3 и т.4 от тази наредба.
Чл. 11. (1) Лицата, получили разрешение за поставяне на обект в общински имот, за
който наредбата не предвижда провеждане на конкурс, в едноседмичен срок от
влизане в сила на разрешението за поставяне следва да сключат договор с общината за
ползване на общинското място. При отказ да сключат договора, разрешението губи
своето правно действие.
(2) Договорът може да се прекрати по взаимно съгласие, при изтичане срока на
разрешението за поставяне или при доказана необходимост за реализиране на
предвижданията на подробния устройствен план с едномесечно писмено предизвестие,
което да доказва уведомяването на другата страна.
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(3) Наемната цена за обектите по ал. 1 се определя съгласно приложение №1 от
Наредба №27 на Общински съвет Исперих.
(4)При покупко-продажба между физически и юридически лица се спазват
процедурите по тази наредба, като новия собственик може да сключи договор за наем
по чл.8, ал.2 от настоящата наредба за срока на валидност на издаденото разрешение.
(5) При необходимост от промяна на обстоятелствата се подава ново заявление
по надлежния ред.
Чл. 12. Промяна във вида и местоположението на преместваеми обекти разрешени по
надлежния ред може да се извърши с ново разрешение по реда на тази наредба.
Раздел V
РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – ЧАСТНА
СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл.13. Поставянето на преместваеми обекти в частни имоти се извършва въз
основа на виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Община Исперих. В
случай, че лицето не е собственик на имота след представяне на изрично писмено
съгласие от собственика/ците на поземления имот или писмен договор за наем за
заетата от преместваемия обект площ с нотариална заверка на подписите.
Чл. 14. (1)Заинтересованите лица подават заявление за издаване на разрешение
за поставяне на преместваеми обекти по образец, утвърден от Кмета на Община
Исперих. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Актуално удостоверение за регистрация на фирмата;
2. Документ за собственост на имота, в който се иска поставяне на
преместваемия обект или съгласие на собственика, респективно писмен договор за
наем със собственика на поземления имот , съответно концесионен договор или др.
3. Скица на поземления имот с предложение за точното разположение на
преместваемия обект.
4. В сгради в режим на етажна собственост, разрешението за поставяне на
преместваеми обекти се издава въз основа на писмено съгласие от Общото събрание на
етажната собственост или писмен договор за наем с етажните собственици. Съгласието
и договорът за наем се оформят по реда на Закона за управление на етажната
собственост;
5. Декларация за липса на задължения на заявителя към Община Исперих;
6. Проектна документация в случай, че е необходимо;
7. Документ за платена такса за издаване на разрешението.
Чл. 15. (1) Разрешението за поставяне на преместваеми обекти се издава от
главния архитект на Община Исперих, въз основа на одобрена схема в 3(три)
екземпляра, от които два за общинска администрация и един за лицето.
(2) В Разрешението за поставяне на преместваеми обекти задължително се
посочват:
1. Трите имена, номера на документа за самоличност и постоянния адрес на
физическите лица, съответно наименованието, единния идентификационен код, адреса
на управление, правно- организационната форма и имената на представляващия на
юридическите лица, на който се издава разрешението;
2. Собственика на имота, в който се разрешава поставянето;
3. Площта, която заема преместваемият обект;
4. Срокът, за който се разрешава поставянето;
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(3) Разрешение за поставяне на обекти по чл.4 ал.3 т.3 може да се издаде и за
група елементи на градското обзавеждане.
(4) Разрешението за поставяне на преместваем обект се издава след заплащане
на, дължимата такса за месеца, определена в Наредба №11 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Исперих;
Раздел VI
РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ
Чл. 16. Рекламен елемент по смисъла на тази наредба е обект със самостоятелна
или полусамостоятелна конструкция, което се закрепва временно върху терен, сграда
или друг имот и служи за носител на рекламна площ. Рекламните елементи са
класифицирани по вид и параметри както следва:
1. Реклама по калкани и върху покриви на сгради и обезопасителни мрежи на
строителни обекти и обекти в ремонт;
2. Рекламни пана за залепяне на плакати (осветени или неосветени);
3. Билбордове, видеостени, екрани;
4. Реклама по градския транспорт - автобуси, таксита и по други елементи на
градското обзавеждане;
5. Други видове рекламно-информационни елементи, по индивидуални проекти,
одобрени от главния архитект на Община Исперих.
Чл. 17. (1) Изисквания към рекламните елементи:
1, Да отговарят на нормите за безопасност;
2. Да се поддържат в добро състояние;
3. Да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
4. Да не застрашават безопасността на движението по улиците като закриват или
наподобяват пътни знаци;
5. Да не се поставят върху елементи от системата за регулиране на движението по
пътищата;
6. Да не се поставят върху съоръжения на инженерната инфраструктура или в
сервитутната им зона по начин, нарушаващ изискванията за безопасност, препятстващ
достъпа до тях или създаващ затрудняване за нормалната им експлоатация;
7. Да не се поставят върху паметници и други елементи на декоративната пластика;
8. Да не се поставят върху дървета и всякакъв вид едроразмерна растителност;
9. Да не се поставят в тревни площи на паркове и градски градини;
10. Да не се поставят на територията на гробищни паркове и религиозни сгради;
11. Да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и други
атмосферни условия, съгласно нормативните изисквания;
12. Да не се поставят върху недвижими културни ценности без положително
становище на Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/;
13. Да не ограничават правилата за достъпност на средата определена на Наредба №6
от 26.11.2003г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на
министъра на регионалната развитие и благоустройство, министъра на земеделието и
горите, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването;
(2) Не се разрешава:
1. Монтиране на РИЕ върху сграда, имот или съоръжение без нотариално заверено
писмено съгласие на техния собственик, а за сгради в режим на етажна собственост
съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).
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2. Използването на светлинни символи или шрифтове надписи, прилагани като или
наподобяващи елементи от системата за регулиране на движението, както и
заслепяващи осветителни тела.
3. Рекламирането на забранени за употреба вещества или препарати с наркотично
действие, стоки и услуги, чиято реклама е изрично забранена със закон.
Чл. 18. Разрешение за поставяне на РИЕ се издава по реда на Раздел IV от тази
Наредба.
Раздел VII
ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
Чл. 19. Преместваемите обекти подлежат на премахване когато:
1. Са поставени без разрешение или в несъответствие с издаденото разрешение;
2. Са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание е
отпаднало;
3. Срокът на разрешението за поставяне е изтекъл;
4. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;
5. не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т. 1 от ЗУТ;
6. не отговарят на други изисквания, определени с тази наредба.
Чл. 20. (1) Обстоятелствата по чл. 16 се установяват с Констативен акт, съставен от
служителите по чл.223, ал. 2 от ЗУТ. Констативният акт се връчва на собствениците на
обектите, подлежащи на премахване по чл. 16, които могат да направят възражения
пред кмета на община Исперих в тридневен срок от връчването.
(2) В 7-дневен срок от връчването на Констативния акт кметът на общината издава
заповед за премахване на преместваемия обект.
(3) Когато собственикът на преместваем обект, поставен в чужд имот, е неизвестен,
констативния акт се връчва на собственика на имота или се поставя на видно място
върху обекта в присъствието на двама свидетели, както и на определените за това места
в сградата на общината. В този случай със заповедта по ал. 2 кметът на общината
задължава собственика на имота да премахне обекта за своя сметка.
(4) Когато собственикът на преместваем обект, поставен в общински имот, е
неизвестен, констативния акт и заповедта по ал. 2 се поставят на видно място върху
обекта в присъствие на двама свидетели, както и на определените за целта места в
сградата на общината.
Чл.21. (1) В заповедта по чл. 17, ал. 2 кметът на общината определя срок за
премахване на преместваемия обект.
(2) При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по чл. 18, ал. 2 за
доброволно премахване, преместваемият обект се премахва принудително.
Чл.22. (1) Служители по контрол на строителството, определени със заповед на кмета
на общината, определят начина на изпълнение на принудителното премахване на
преместваемия обект в зависимост от вида, физическите му характеристики и неговото
местоположение. За предвидените мерки по премахването се съставя протокол, който
се одобрява от кмета на общината.
(2) При премахването на преместваеми обекти, за които е необходимо възлагане
на външен изпълнител, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
(3) След одобряване на протокола по ал. 1 и след възлагане на външен
изпълнител по ал. 2 кметът на общината уведомява всички заинтересовани лица за
датата и часа на започване на принудителното премахване на преместваемия обект.
(4) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по чл. 18, ал. 2
се осъществява със съдействието на органите на МВР.

31

Чл.23. (1) На определената дата и час служителите по чл. 19, ал. 1 от настоящата
наредба съвместно с изпълнителя, в присъствието на представители на
експлоатационните предприятия /при необходимост/ и органите на МВР съставят
протокол за състоянието на преместваемия обект преди започването на принудителното
изпълнение на заповедта за премахване.
(2) В случаите, когато преместваемият обект не е освободен доброволно от
наличните обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към
принудително освобождаване.
(3) Изнесеното движимо имущество по ал. 2 се оставя на отговорно съхранение в
помещение, определено от Кмета на Община Исперих, като за наличността му се
съставя опис от служители на Община Исперих в присъствие на представители на
органите на МВР, където се отразява вида, количеството и състоянието на имуществото
при изнасянето му.
Чл.24. (1) След приключване на принудителното премахване на преместваемия
обект длъжностните лица по чл.20, ал. 1 от настоящата наредба съвместно с
изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и
органите на МВР, когато това е необходимо, съставят протокол за принудителното
изпълнение на заповедта.
(2) Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта по
чл. 17, ал 2. от наредбата.

Раздел VIII
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 25. (1) Контрола за изпълнение на тази Наредба се упражнява от Кмета на
Община Исперих и/или упълномощен от него заместник-кмет.
(2) Нарушенията по настоящата наредба се установяват с актове за установяване
на административни нарушения, съставени от длъжностни лица, определени със
заповед на Кмета на Община Исперих да упражняват контрол по спазване изискванията
на Наредбата.
(3) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Исперих или
упълномощен по съответния ред заместник кмет, въз основа на съставените актове за
установяване на административни нарушения.
(4) Установяването на нарушенията по настоящата наредба, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда,
предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.
(5) При повторно нарушение от същия вид, размера на глобата или
имуществената санкция, наложена на виновното лице се удвоява.
(6) Нарушението е повторно, когато е извършено за срок от 12 месеца от влизане
в сила на наказателно постановление, с които нарушителят е наказан за нарушение от
същия вид.
Чл.26. Разрешенията за поставяне на преместваем обект върху общински имот
издадени по реда на тази наредба се отнемат със заповед на Кмета на Община Исперих
и/или упълномощено от него лице:
1. при неспазване на изискванията на настоящата Наредба;
2. при обществени нужди, налагащи това действие или започване на
процедура по прилагане на подробен устройствен план на съответната територия;
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3. извършване на рекламна дейност от и върху преместваем обект, без същата да е
разрешена по реда на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на
преместваеми обекти върху недвижими имоти на община Исперих;
4. при неплащане на месечната такса;
Чл.27. За нарушения по настоящата Наредба на виновните физически лица се налага
административно наказание – глоба в размер от 200 до 5 000лв.; на едноличните
търговци и на юридически лица – имуществена санкция в размер от 2 000 до 50 000лв.
Раздел IX
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. С влизане в сила на настоящата наредба се отменя Наредба за реда и условията за
поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Исперих по
чл. 56, ал. 2 от ЗУТ (приета с Решение № 198, по Протокол № 17 от 14.09.2016 г. на
ОбС – Исперих).
§2. Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 2, чл. 57, ал. 1 от Закона за
устройство на територията и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс.
§3. Одобрените до влизане в сила на настоящата наредба схеми запазват
действието си. Всички издадени разрешения, срокът на които не е изтекъл към датата
на влизане в сила на настоящата наредба, запазват действието си за срока, за който са
издадени.
§4. За неуредените в настоящата наредба въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на територията на Република България.
§5. Настоящата Наредба е приета с решение № 198, по Протокол № 17 от
14.09.2016г.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Определяне представител на Общински съвет Исперих в
Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия
(Обн. ДВ. бр. 51 от 5 юли 2016, в сила от 05.07.2016 г.) съгласно § 56 от
заключителните разпоредби в срок до два месеца от влизането в сила на закона в
общините се създават съвети за намаляване на риска от бедствия. Съгласно чл.65б от
Закона за защита при бедствия, съветът за намаляване на риска от бедствия разработва
и координира дейностите по изпълнението на общинската програма за намаляване на
риска от бедствия, разработва, преразглежда и актуализира общинския план за защита
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при бедствия, прави преглед и изготвя годишен доклад до съвета по чл.64а, ал.1 от
Закона за защита при бедствия за състоянието на защитата при бедствия на територията
на общината.
Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия е помощен орган на
кмета на общината, който го подпомага при изпълнение на дейностите по чл. 65 от
Закона за защита при бедствия. Съгласно чл.65а, ал.3 от Закона за защита при бедствия,
съветът се председателства от кмета на общината и се представлява от него. Поименния
състав на съвета се определя със заповед на кмета на общината. Съгласно чл.65а, ал.2
от закона, членове на съвета са заместник-кметовете на общината, главният архитект
на общината, представители на общинския съвет, ръководители на структурите за
спешно реагиране, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска
цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
В тази връзка е необходимо Общинският съвет Исперих да определи свои
представители за участие в съвета за намаляване на риска от бедствия.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателя на постояната комисия по « Законност и обществен ред» за
становище.
Заповядайте г-жоМитева.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред»
На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 13.09.2016 г.
от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
7
7

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предлагам първо да определим от колко представителя да се състои съвета за
намаляване на риска от бедствия. Моето предложение е от трима.
Има ли други предложения за броя на представителите.
Няма.
Предлагам да гласуваме това предложение.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
27
2
0
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Моля, за предложения.
Правя предложение в състава на комисията да участва Гюнел Мюсреф –
заместник председател на Общински съвет Исперих.
Постъпиха предложения от:
Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред»
Предлагам в комисията да участва Венелин Вутов заместник председател на
Общински съвет Исперих.
Шенол Юсуф – общински съветник от политически представената група
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ.
Предлагам в комисията да бъде включен Адил Решидов.
Постъпи предложение и за включването в състава на комисията и на общинския
съветник Шенол Юсуф, който си направи отвод.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги,
Постъпиха предложения в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия
да бъдат включени следните общински съветници:
1. Венелин Данчев Вутов
2. Адил Ахмед Решидов
3. Гюнел Адем Мюсреф
Моля, колеги ако сте съгласни 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

№ 199
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 65а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
1. Определя за свои представители в Общинският съвет за намаляване на риска
от бедствия следните общински съветници:
1. Венелин Данчев Вутов
2. Адил Ахмед Решидов
3. Гюнел Адем Мюсреф
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Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Метин Руфи Шефкет – общински съветник и
Председател на СНЦ « Народно читалище Рома – Вазово – 2007 год.».
Относно: Кандидатстване на СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“
за безвъзмездно финансово подпомагане 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” от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Шефкет.
Метин Руфи Шефкет – общински съветник и Председател на СНЦ «
Народно читалище Рома – Вазово – 2007 год.».
Уважаеми общински съветници,
Читалищно настоятелство подготвя проектно предложение за кандидатстване за
безвъзмездно финансиране 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” от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за основен ремонт,
реконструкция, възстановяване (реставрация) на читалищните сгради и подобряване на
прилежащите пространства. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.2 и
ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.17, т.1 и чл.26, ал.1 от
Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на 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” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Основните дейности в проектното предложенние на читалищното настоятелство
са свързани с извършване на основен ремонт, реконструкция, възстановяване
(реставрация) и подобряване на прилежащите пространства на СНЦ „Народно
Читалище Рома-Вазово-2007год.“.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следните
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РЕШЕНИЯ:
С цел да се подкрепи, кандидатстването на читалищно настоятелство на „НЧ РомаВазово-2007год.” с. Вазово с проекти по подмярка 7.2. от мярка 7 от ПРСР 2014-2020г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие и подкрепя решението на читалищно настоятелство на „НЧ
Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово да кандидатства с проект 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” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и
обзавеждане на читалищните сгради, включително и дейности по вертикалната
планировка и подобряване на прилежащите им пространства.
2.Дейностите по изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на
оборудване и обзавеждане на читалищно настоятелство на „НЧ Рома-Вазово-2007год.”
с. Вазово, включително и дейностите по вертикалната планировка и подобряване на
прилежащите им пространства съответстват на Приоритетна област 2. „Села и
периферни територии” – П.2.5. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и
ремонт, реконструкция на читалищните сгради, облагородяване на дворни и
прилежащи пространства в населените места на община Исперих”, П.2.12.
„Обновяване, ремонт и реконструкция на сградите на народните читалища в
населените места на община Испери” и на Приоритетна област 5. „Наследство и
туризъм” – П.5.4. „Реконструкция на читалища и внедряване на мерки за енергийна
ефективност, благоустрояване и рехабилитация в т.ч. на дворове и огради” от
Общински план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020г.
3.Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж за срок от 15
години, без търг или конкурс, върху:
- имот № 10015.111.446.2 /УПИ ІІ/ по регулационния план на с. Вазово с обща площ 93
кв.м, ведно със застроена едноетажна сграда, отредена за Сграда за култура и изкуство
със застроена площ 93 кв.м, съгласно Акт за публична общинска собственост № 5686/
15.01.2014г. на читалищното настоятелство на „НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово за
изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация на сградата на читалището,
включително и за дейности по вертикалната планировка и подобряване на
прилежащите пространства;
4.Да се вземе превид в изготвянето на проекта, необходимостта от разходи
2 000лв. за енергийно обследване и 3 000лв. за изготвяне на технически проект
5.Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договори за учредяване на
безвъзмездно право на строеж за срок от 15 години, без търг или конкурс и да извърши
всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-жо Димитрова.
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Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм»
На заседание на ПК по « Образование, култура, спорт и туризъм» проведено на
13.09.2016 г. от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
6
6

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.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване»
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване» проведено на
13.09.2016 г. от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
6
6

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.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет»
На заседание ПК по „ Финансии и бюджет» проведено на 13.09.2016 г. от 14.30
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
4
4

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.
Уважаеми колеги,
Община Исперих е предоставяла финансови средства и друг път на читалищата
при кандидатстване по проекти, но в решенията сме посочвали до кога да бъдат
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възстановени средствата, които Община Исперих им предоставя и това е било винаги
до 31.12. на съответната година.
Ето защо предлагам проекто решението по докладната записка относно:
Кандидатстване на СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“ за безвъзмездно
финансово подпомагане 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” от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014-2020г. да бъде формулирано и правя предложение
за включване и на допълнителни точки.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.2 и ал.6, т.1 от
Закона за общинската собственост и във връзка с чл.17, т.1 и чл.26, ал.1 от
Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на 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” от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Дава съгласие и подкрепя решението на читалищно настоятелство на „НЧ
Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово да кандидатства с проект 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” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020г. за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация,
закупуване на оборудване и обзавеждане на читалищните сгради, включително и
дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите им
пространства.
2.Дейностите по изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация,
закупуване на оборудване и обзавеждане на читалищно настоятелство на „НЧ
Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово, включително и дейностите по вертикалната
планировка и подобряване на прилежащите им пространства съответстват на
Приоритетна област 2. „Села и периферни територии” – П.2.5. „Внедряване на
мерки за енергийна ефективност и ремонт, реконструкция на читалищните
сгради, облагородяване на дворни и прилежащи пространства в населените места
на община Исперих”, П.2.12. „Обновяване, ремонт и реконструкция на сградите
на народните читалища в населените места на община Испери” и на Приоритетна
област 5. „Наследство и туризъм” – П.5.4. „Реконструкция на читалища и
внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и
рехабилитация в т.ч. на дворове и огради” от Общински план за развитие на
Община Исперих за периода 2014-2020г.
3.Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж за срок от 15
години, без търг или конкурс, върху:
- имот № 10015.111.446.2 /УПИ ІІ/ по регулационния план на с. Вазово с
обща площ 93 кв.м, ведно със застроена едноетажна сграда, отредена за

39

Сграда за култура и изкуство със застроена площ 93 кв.м, съгласно Акт за
публична общинска собственост № 5686/ 15.01.2014г. на читалищното
настоятелство на „НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово за изграждане,
реконструкция, ремонт, реставрация на сградата на читалището,
включително и за дейности по вертикалната планировка и подобряване на
прилежащите пространства;
4.Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договори за учредяване
на безвъзмездно право на строеж за срок от 15 години, без търг или конкурс и да
извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
5.Дава съгласие Община Исперих да предостави финансови средства в
размер на 5 000 лв. на „НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово,от които 2 000 лв. за
енергийно обследване и 3 000лв. за изготвяне на технически проект.
6.Председателя на „НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово да сключи договор
и Запис на Заповед за предоставените средства, след предоставени решения на
настоятелството на Читалището със задължението същите да се възстановят в
рамките на бюджетната година – до 31.12.2016г.
7.Средствата да са за сметка на Резерва за непредвидени и неотложни
разходи от Бюджета на Община Исперих за 2016 г.
Имате ли възражения по моето предложение за проекто решение.
Няма.
Моля, да преминем към гласуване на проекто решението с направеното
предложение за промени. Гласуването е поименнно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 14.09.2016г от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Метин Руфи Шефкет – общински съветник и Председател
на СНЦ « Народно читалище Рома – Вазово – 2007 год.».
Относно: Кандидатстване на СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“ за
безвъзмездно финансово подпомагане 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” от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014-2020г
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„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”
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

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
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

№ 200
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.2 и ал.6, т.1 от Закона за
общинската собственост и във връзка с чл.17, т.1 и чл.26, ал.1 от Наредба № 12 от
25.07.2016г. за прилагане на 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” от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014-2020г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие и подкрепя решението на читалищно настоятелство на „НЧ
Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово да кандидатства с проект по подмярка 7.2.
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„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” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020г. за изграждане, реконструкция,
ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и обзавеждане на
читалищните сгради, включително и дейности по вертикалната планировка и
подобряване на прилежащите им пространства.
2. Дейностите по изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване
на оборудване и обзавеждане на читалищно настоятелство на „НЧ РомаВазово-2007год.” с. Вазово, включително и дейностите по вертикалната
планировка и подобряване на прилежащите им пространства съответстват на
Приоритетна област 2. „Села и периферни територии” – П.2.5. „Внедряване
на мерки за енергийна ефективност и ремонт, реконструкция на
читалищните сгради, облагородяване на дворни и прилежащи пространства в
населените места на община Исперих”, П.2.12. „Обновяване, ремонт и
реконструкция на сградите на народните читалища в населените места на
община Испери” и на Приоритетна област 5. „Наследство и туризъм” – П.5.4.
„Реконструкция на читалища и внедряване на мерки за енергийна
ефективност, благоустрояване и рехабилитация в т.ч. на дворове и огради”
от Общински план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020г.
3. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж за срок от 15
години, без търг или конкурс, върху:
- имот № 10015.111.446.2 /УПИ ІІ/ по регулационния план на с. Вазово с обща
площ 93 кв.м, ведно със застроена едноетажна сграда, отредена за Сграда за
култура и изкуство със застроена площ 93 кв.м, съгласно Акт за публична
общинска собственост № 5686/ 15.01.2014г. на читалищното настоятелство на
„НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово за изграждане, реконструкция, ремонт,
реставрация на сградата на читалището, включително и за дейности по
вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
4. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договори за учредяване на
безвъзмездно право на строеж за срок от 15 години, без търг или конкурс и
да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
5. Дава съгласие Община Исперих да предостави финансови средства в размер
на 5 000 лв. на „НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово,от които 2 000 лв. за
енергийно обследване и 3 000лв. за изготвяне на технически проект.
6. Председателя на „НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово да сключи договор и
Запис на Заповед за предоставените средства, след предоставени решения на
настоятелството на Читалището със задължението същите да се възстановят
в рамките на бюджетната година – до 31.12.2016г.
7. Средствата да са за сметка на Резерва за непредвидени и неотложни разходи
от Бюджета на Община Исперих за 2016 г.
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Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Питания, становища, предложения не са постъпили в деловодството на
Общински съвет Исперих. В залата също не виждам греждани.
Преминаваме към последна точка от дневния ред.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Иска ли някои да вземе отношение.
Заповядайте г-н Вутов.
Венелин Вутов – заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги,
Днес група общински съветници заедно с Кмета на общината посетихме ОУ «
Отец Паисий» с. Подайва. Училището има нужда от ремонт, но не такъв какъвто се
предлага в проекта. Сутринта първо посетих Гимназия « Васил Левски» гр. Исперих.
Незнам защо Кмета на Община Исперих ни увери, че Гимназия « Васил Левски» Исперих няма проект. От разговора проведен с директора на училището разбрах, че те
имат също разработен проект по тази мярка. В последствие този проект ми бе
предоставен от служителите на общината. Не искам да бъда разбран погрешно.
Желанието ми е община Исперих да участва и с проекта за Гимназия « Васил Велски
гр. Исперих защото и това училище има нужда и то сериозна нужда от ремонт. Нека се
преразгледат наново двата проекта и мисля, че още не сме закъснели и се кандидатства
за двете училища.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Искам да Ви запозная с писмата които са получени в деловодството на
Общински съвет Исперих.
/ адв. Даниел Димитров прочете писмата от Областния Управител на Област
разград и поздравителните адреси от НАПОС и народния представител д-р Хасан
Адемов послучай празника Курбан байрам/
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други желаят ли да вземат отношение.
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група на
ДПС.
Въпроса ми е към Кмета на Община Исперих.
Кой подготвя сценария за тержествените мероприятия по официалните празници
в Община Исперих?
Вече на няколко пъти се допускат едни и същи грешки и изглеждаме смешни
пред гражданството.
Кмета на Община Исперих – Бейсим Руфад отговори, че няма да позволи по
нататъка да се допускат грешки при провеждането на тържествените мероприятия в
Община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги,
Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното заседание на Общински
съвет Исперих проведено на 14.09.2016 г.
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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