ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 21
от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на
01.12.2016г. от 15.30 часа.
Днес 01.12.2016 г. от 15.30 часа
съвет Исперих.

се проведе редовно заседание на Общински

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В залата до настоящия момент за участие в заседанието са се регистрирали 27 от
общо 29 общински съветници. Отсъстват общинските съветници Венцислав Тодоров и
Даринка Романска. На заседанието присъства Кмета на Община Исперих Бейсим
Руфад, заместник кметовете инж. Николай Николов, г-жа Айджан Бейтула, г-жа Нехире
Юмер и кметовете на кметства по населени места и кметския наместник на с. Конево.
Заседанието е свикано на основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 40, ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Исперих.
Имаме кворум за вземане на решения по предварително обявения дневен ред.
Уважаеми колеги общински съветници,
По предварително обявения дневен ред имате ли предложения, допълнения?
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред”.
На 29.11.2016 г. с Вх. № 446 съм внесла в деловодството на Общински съвет
Исперих докладна записка относно: Промяна на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация мандат 2015 – 2019 г.
Уважаеми общински съветници,
Предлагам докладнта записка да бъде включена в дневния ред на днешното
заседание, тъй като е спазено условието по чл. 49, ал.3 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация мандат 2015 – 2019 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други предложения по проекто дневния ред.
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Няма.
Преминаваме към гласуване
Предлагам да гласуваме включването на Докладна записка от Росица Митева –
Председател на ПК по « Законност и обществен ред» относно: Промяна на Правилник
за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 2019 г. като т. 14, а
т.14 да стане т.15 и т.15 да стане т.16.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
Колеги преминаваме към гласуване на проекто дневния ред с направеното
допълнение.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0

Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от д-р Абдулах Заргар – Управител на „ МБАЛ –
Исперих” ЕООД.
Относно: Разработване и кандидатстване с проект за създаване и
функциониране на социално предприятие „Обществена пералня” по Схема за
безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.006 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” по ОП РЧР 2014-2020
2. Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Относно: Одобряване на задание за изработване на Общ устройствен план на
Община Исперих.
3. Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Относно: Отстъпване право на строеж за построяване на двуетажна общественообслужваща сграда в УПИ І, квартал 78 по плана на гр.Исперих, община Исперих,
област Разград.
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4. Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на общинско жилище с адрес бл. „Плиска 1“, вх.В, ет.2, ,
ул. „Васил Левски“ №97 в гр.Исперих, Община Исперих, област Разград
5. Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Относно:Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 029098, ЕКАТТЕ 32
874, местност “Коджа Екиннлик” – Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл.
Разград
6. Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Относно: Подготовка за кандидатстване на Община Исперих по процедура за
директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020
7. Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства
от Кмета на община Исперих в периода от 01.07.2016 до 30.09.2016 г.
8. Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства
от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2016 до 30.09.2016 г.
9. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на
Община Исперих.
Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2017год. от
гори – собственост на Община Исперих.
10. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на
Община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани
поземлени имоти, находящи се в с. Делчево, с.Лъвино и с. Голям Поровец, община
Исперих
11. Докладна записка от Айджан Бейтула– Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.006
„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020г.
12. Докладна записка от Айджан Бейтула– Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Актуализиране на План за действие на Община Исперих за
интеграция на ромите 2015 – 2020г.
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13. Докладна записка от Айджан Бейтула– Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Исперих за 2017г.
14. Докладна записка от Росица Митева – Председател на ПК по «
Законност и обществен ред».
Относно: Промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
мандат 2015 – 2019 г.
15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
16. Разни.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от д-р Абдулах Заргар – Управител на „ МБАЛ –
Исперих” ЕООД.
Относно: Разработване и кандидатстване с проект за създаване и
функциониране на социално предприятие „Обществена пералня” по Схема за
безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.006 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” по ОП РЧР 2014-2020
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Поради отсъствие на Управителя на « МБАЛ – Исперих» д-р Абдулах Заргар, с
докладната записка ще ни запознае г-н Мюсреф.
Заповядайте.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми господин Председател,
Уважаеми господин Кмет,
Уважаеми общински съветници,
С кандидатстване по ОП РЧР 2014-2020 по Схема за безвъзмездна финансова
помощ BG05M90P001-2.006 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”- „Обществена пералня”, лечебното заведение ще има
възможност да поднови оборудването на Звено „Болнична пералня”,както и да
предостави заетост и подкрепа за социално включване на уязвими групи, чрез
създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция.
Предвиждаме социално предприятие „Обществена пералня” към „МБАЛИсперих”ЕООД, да извършва следните услуги: пране, сушене, гладене на болнично
бельо, работни костюми на персонала на болницата, спално бельо на детски ясли и
градини, както и на други социални заведения.Същата услуга може да бъде
предоставяна на хотели и ресторанти.
Уважаеми общински съветници,
На основание гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме
следното решение:
РЕШЕНИЕ
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1. Подкрепя намерението на „МБАЛ-Исперих” ЕООД да кандидатства с проект за
създаване и функциониране на социално предприятие „Обществена пералня” по
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.006 „РАЗВИТИЕ НА
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” по ОП РЧР 2014-2020
2. Подкрепя намерението на „МБАЛ-Исперих” ЕООД да предостави помещение,
което социалното предприятие „Обществена пералня” да използва за срока на
изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по
проекта за адаптиране на работните места за хора с увреждания и извършване на
ремонт.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
28.11.2016 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 бъде внесена 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 28.11.2016 г. от 15.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
5
5

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Въпроси, становища, предложения по докладната записка.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
В гласуването няма да участва г-н Гюнел Мюсреф- Заместник Председател на
Общински съвет Исперих, тъй като има подадена Декларация по чл. 12, т.4 от ЗПУКИ.
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Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 236
На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Подкрепя намерението на „МБАЛ-Исперих” ЕООД да кандидатства с проект
за създаване и функциониране на социално предприятие „Обществена пералня” по
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.006 „РАЗВИТИЕ НА
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” по ОП РЧР 2014-2020
2.Подкрепя намерението на „МБАЛ-Исперих” ЕООД да предостави помещение,
което социалното предприятие „Обществена пералня” да използва за срока на
изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта за
адаптиране на работните места за хора с увреждания и извършване на ремонт.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Относно: Одобряване на задание за изработване на Общ устройствен план на
Община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте господин Руфад.
Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Плановото задание за изработване на ОУП на Община Исперих е предадено на
Община Исперих с приемо-предавателен протокол от май 2014г. Процедирането на
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плановото задание включва съгласуване с РИОСВ и НИНКН. РИОСВ дава своето
становище с изх.№АО2696 от 11.06.2014г. От НИНКН е получено Уведомление за
допълване на документация с изх.№ 0401-1470 от 21.07.2014г. Тези писма са
неразделна част от заданието, което Общински съвет – Исперих одобрява със свое
Решение № 426 по Протокол №47 от 20.10.2014год.
Изискванията на НИНКН за допълването на документацията
касае
информация за обектите културно-историческо наследство на територията на Община
Исперих, която се съхранява в НДА на НИНКН и РИМ, и конкретни изисквания към
ОУП, които са описани подробно в писмото. Посочената информация е поискана
официално и предоставена по определения за това ред. Направени са корекции и
плановото задание отново е входирано в НИНКН. Становище от тях е получено с
изх.№ 33-НН-479 от 01.07.2016 г. , с което съгласуват плановото задание за изработване
на ОУПО с конкретни забележки, а именно:
- Заданието да се допълни с информация от автоматизирана информационна
система „Археологическа карта на България“(АИС АКБ);
- Заданието да се допълни с информация от Министерство на отбраната във
връзка с поддържаните от тях списъци на Военните паметници на територията на
общината;
- На опорен план да се нанесат обектите – недвижимо културно наследство;
Поискана е информация от Национален археологически институт с музей.
Предоставена е такава – извадка от АИС-АКБ. Плановото задание е допълнено с
получената информация.
Поискана е информация от Министерство на отбраната с писмо с изх.№ К-1242 от
18.08.2016г. До момента отговор не е върнат. В плановото задание е описано, че са
предприети съответните действия за набавяне на изисканата информация, но не е
получена такава. Поставено е изискване при изработването на ОУП на Община
Исперих тази информация да бъде набавена.
Нанасянето на обектите – недвижимо културно наследство е свързано с обход и
заснемане на всеки един от тях, което е непосилно в рамките на сроковете, с които
разполагаме. В Плановото задание за изработване на ОУП на Община Исперих е
поставено изискване да бъде изработен отделен Опорен план на културноисторическото наследство.
За да продължат действията по изработването на ОУП е необходимо да се одобри
Плановото задание с направените допълнения.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет –Исперих да приеме
следните

РЕШЕНИЯ:
С цел възлагане изработването на Общ устройствен план на община Исперих,
на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.105, ал.1, чл.124, ал.1 и чл.125 от
Закона за устройство на територията във връзка с
Изискванията на § 123, ал.1 от Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
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І.Одобрява преработеният вариант на Плановото задание за изработване на Общ
устройствен план на Община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия по
възлагане изработването на Общ устройствен план на Община Исперих, включващ
всички населени места и всички землища на територията на Общината.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г- жо Митева, като председател на водещата комисия.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 28.11.2016 г. от
17.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

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

0

Становището на комисията е докладната да бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната записка бе разгледана на заседание на всички постояни комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
28.11.2016 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да бъде внесена 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 28.11.2016 г. от 15.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
6
5
5
0
0
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Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-нМюсреф.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на
28.11.2016 г. от 14.00 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-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура,
спорт и туризъм».
На заседание ПК по „ Образованиеи, култура, спорт и туризъм” проведено на
28.11.2016 г. от 16.30 часа, след разглеждането на докладната записка.

Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
5
5

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 Нурула.
Хамди Нурула – Председател на ПК по « Предотвратяване и установяване
конфликт на интереси».
На заседание ПК по „ Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”
проведено на 28.11.2016 г. от 16.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
5
5

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

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

№ 237
С цел възлагане изработването на Общ устройствен план на община Исперих,
на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.105, ал.1, чл.124, ал.1 и чл.125 от
Закона за устройство на територията във връзка с Изискванията на § 123, ал.1 от
Закона за устройство на територията

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І.Одобрява преработеният вариант на Плановото задание за изработване на Общ
устройствен план на Община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия по
възлагане изработването на Общ устройствен план на Община Исперих, включващ
всички населени места и всички землища на територията на Общината.
ІІI.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на област Разград, в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
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ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Относно: Отстъпване право на строеж за построяване на двуетажна общественообслужваща сграда в УПИ І, квартал 78 по плана на гр.Исперих, община Исперих,
област Разград.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Уважаеми господин Председател,
Уважаеми общински съветници,
В общинска администрация е постъпило заявление за инвестиционно намерения
за изграждане на двуетажна нежилищна сграда в гр.Исперих, ул. „Братя Миладинови“.
Съгласно регулационния план на гр.Исперих в северната част на парцел I, квартал 78
отреден за Болница е предвидено място за застрояване с площ 315 кв.м, като от
становището на Главния архитект на община Исперих е видно, че отстъпването на
право на строеж за построяване на двуетажна обществено-обслужваща сграда е
законосъобразно.
Парцел I, квартал 78 отреден за Болница е предоставен за стопанисване на
МБАЛ „Исперих“ ЕООД, за което е поискано писмено съгласие от Управителя на
болницата. С писмо вх.№ К-1643/1/08.11.2016год. той дава съгласие за провеждане на
процедура с цел построяване на нова обществено-обслужваща сграда.
Отстъпеното право на строеж не е включено в Годишната програма за управление и
разпореждане с общински имоти за 2016г.
Предвид гореизложеното,
следните

предлагам Общински съвет – Исперих да вземе
РЕШЕНИЯ:

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост; чл.9, ал.2 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2016г., приета с Решение №38 по Протокол №6 от
21.01.2016год. като включва в раздел „Имоти, върху които общината има намерение
да учреди вещни права“ с учредяване право на строеж за построяване на двуетажна
сграда в гр. Исперих при прогнозна цена в размер на 9 500,00 лева.
Р Е Ш Е Н И Я:
Съгласно проявения интерес, изразен в заявление до кмета на общината, с цел
създаване на условия за ново строителство и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37,
ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.47, ал.1 от Наредба №27 за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество при Община Исперих
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Да се проведе публично търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж
върху имот– частна общинска собственост,представляващ УПИ І (римско едно),
квартал 78 (седемдесет и осем) с обща площ на имота 56 659 (петдесет и шест хиляди
шестотин петдесет и девет) кв.м по плана на гр.Исперих, ул.”Ахинора” №39 съгласно
АОС № 5951/30.09.2015г., вписан в Агенцията по вписванията на 07.10.2015г. вх. рег.
№ 2471,том 10, № 36, при граници и съседи на имота: север – УПИ ІІ; юг –
ул.”Ахинора”; изток – земеделски земи и запад –ул. „Братя Миладинови“ и УПИ ІІІ
за построяване на масивна двуетажна нежилищна сграда с площ на ОПС- 315,00
(триста и петнадесет)кв.м при начална тръжна цена в размер на 9 572,10 (девет хиляди
петстотин седемдесет и два лева и десет стотинки) лева,която е данъчната оценка на
ОПС, съгласно удостоверение № 6702003370/16.11.2016 год., издадено от отдел
«Местни данъци и такси» при община Исперих.
Пазарната оценка на ОПС, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 01.11.2016г. е в размер на 5 697,00 лева (пет хиляди шестотин деветдесет и
седем) лева.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на Общински съвет –
Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин , като председател на водещата комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
28.11.2016 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 бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева, като председател на участваща комисия.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 28.11.2016 г. от
17.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

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

0

Становището на комисията е докладната да бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предлагам да преминем към обсъждане на докладната записка.
Заповядайте.
Има ли желаещи да вземат отношение по докладната.
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група
на ДПС.
От докладната записка разбирам, че някой е подал заявление за закупуване на
мястото. По нататък в докладната и по точно в « римско І» от проекто решението е
написано « за отстъпване право на строеж». В докладната е посочено, че се остъпва
право на строеж на двуетажна сграда за общественно обслужване. Така представена
докладната записка за мен е неприемлива и смятама, че трябва да бъде оттеглена.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други въпроси, мнения по докладната записка и предложението за проекто
решение.
Аз по скоро бих попитал за въпросните 315 кв.м. при положение, че имота
целия е с площ 56 659 кв.м. направен ли е ПУП за да се направи отстъпено право за
строеж. Да не се окажем в ситуация, въпросното лице подало заявление да прави
поликлиника в последствие.
Моля, г-жа Хасанова да ни даде информация по докладната записка.
Нуртен Хасанова – Началник « Общинска собственост» в Община Исперих.
В случя не говорим за продажба, а за остъпено право за строеж. В случая имаме
такова петно и ние се съобразихме с искането.
Този парцел е отредено за специално място или нужди.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Според мен трябва да има ПУП. Нека, ако трябва да приемем проекто решението
да се уточни за какво ще се отдаде местото. Изрично да бъде записано в решението.
Моля, колеги ако няма други въпроси, мнения, предложения по докладната
записка и проекто решенията да преминем към гласуване. Гласуването е поименнно.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 01.12.2016г от 15.30 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Относно: Отстъпване право на строеж за построяване на двуетажна общественообслужваща сграда в УПИ І, квартал 78 по плана на гр.Исперих, община Исперих,
област Разград.
№

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

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

„ против”

„въздържал се”

против
За
против
против
против
против
против
Въздържал се
против
Въздържал се
Въздържал се
против
против
За
За
За
против
Против
против
Въздържал се
против
За
За
За
За
против
За

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

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
9
14
4
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 238
На основание чл. 27,ал.5 от ЗМСМА след проведено явно поименнно гласуване
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. НЕ ПРИЕМА предложенията за решения по докладна записка с Вх. № 433 от
21.11.2016 г. относно: Отстъпване право на строеж за построяване на
двуетажна обществено-обслужваща сграда в УПИ І, квартал 78 по плана на
гр.Исперих, община Исперих, област Разград.
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обявяването му
пред Административен съд Разград по реда на Административнопроцесулания кодекс.
За Протокола да бъде отбелязано, че общинския съветник Даринка
Романска зае местото си и с това броя на присъстващите в залата общински
съветници е вече 28.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на общинско жилище с адрес бл. „Плиска 1“, вх.В, ет.2, ,
ул. „Васил Левски“ №97 в гр.Исперих, Община Исперих, област Разград
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Община Исперих е собственик на следния имот:
Самостоятелен обект с начин на трайно ползване Апартамент № 5 (пет), вх.В,
ет.2, в бл. „Плиска 1“, ул. „Васил Левски“ №97 в град Исперих, общ. Исперих, област
Разград с Акт за частна общинска собственост №6274 от 06.10.2016год., вписан в
Агенцията по вписванията на 11.10.2016 год.
Във ведомственото жилище е настанено семейството на служител в общинската
администрация, който има подадено заявление през 2016г. за закупуване на
апартамента, в който е настанен по административен ред.
Имота не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с
общински имоти за 2016г. за продажба и е определен с Решение № 45 по Протокол
№8/25.02.2016год. на Общински съвет – Исперих, като ведомствено жилище за
отдавене под наем. Изготвени са актуални данъчна и пазарна оценки.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1. Има изявен интерес за закупуването на имота.
2. Създаване на по-добри условия за стопанисване на жилището.
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Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.9, чл.42, ал.1, т.2, чл.47,
ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл. 9, ал.2 от Наредба №27 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община
Исперих; чл.30, ал.1, т.4, чл.31, ал.1, и чл.32 от Наредба № 13 за условията и реда за
установяване жилищните нужди на граждани, настанени под наем и продажба на
общински жилища при община Исперих с цел създаване на условия за по-добро
стопанисване на жилището и изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с общинско имущество за 2016год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Определя вида на апартамента в гр.Исперих от ведомствено в жилище за
продажба, както следва:
Самостоятелен обект с начин на трайно ползване апартамент №5, ет.2, вх.В, в
бл. „Плиска 1“, ул. „Васил Левски“ №97 в гр.Исперих с Акт за частна общинска
собственост № 6274 от 06.10.2016год.
II. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общински
имоти за 2016г. в раздел «Продажба на жилища» със следният имот:
Самостоятелен обект с начин на трайно ползване апартамент №5, ет.2, вх.В, в
бл. „Плиска 1“, ул. „Васил Левски“ №97 в гр.Исперих с Акт за частна общинска
собственост № 6274 от 06.10.2016год.
III. 1. Дава съгласие да се извърши продажба на жилищния имот – частна
общинска собственост на лицето настанено в него по административен ред, както
следва:
Самостоятелен обект с начин на трайно ползване Апартамент № 5 (пет),
състоящ се от дневна, кухня-бокс и санитарен възел със застроена площ 39,40
(тридесет и девет цяло четиридесет) кв.м, и избено помещение №8 (осем) със застроена
площ 5,91 (пет цяло деветдесет и един) кв.м при граници и съседи на избеното
помещение: ляво - избеното помещение №10; дясно- избеното помещение №13, отпредстълбище, общи части на сградата - 2,32% (две цяло тридесет и два процента) с
местонахождение: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №97“, бл. „Плиска 1“, вх.В, ет.2,
ап.5, квартал 58 (петдесет и осем), парцел VII (римско седем) с площ на имота 3 518
(три хиляди петстотин осемнадесет) кв.м. по плана на гр.Исперих, утвърден със
Заповед №25/29.01.2001год. на Кмета на община Исперих при съседи: ляво-ап.6, дясноап.4, горе-апартамент №8 и долу – ап.2 с Акт за частна общинска собственост №6274 от
06.10.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 11.10.2016 год.
2. Продажбата да се извърши на цена в размер на 11 800 (единадесет хиляди и
осемстотин) лева. Пазарната оценка, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 18.10.2016 г. е в размер на 8 243 (осем хиляди двеста четиридесет и три) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота е в размер на 3 618,30 (три хиляди шестстотин и
осемнадесет лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна
оценка № 6702003022/05.10.2016 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
ІV. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин , като председател на водещата комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
28.11.2016 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 бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева, като председател на участваща комисия.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 28.11.2016 г. от
17.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

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

0

Становището на комисията е докладната да бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, становища по проекто решенията към докладната
записка имате ли колеги.
Няма.
Преминаваме към гласуване, което и този път е поименнно.

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

Редовно заседание на 01.12.2016г от 15.30 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на общинско жилище с адрес бл. „Плиска 1“, вх.В, ет.2, ,
ул. „Васил Левски“ №97 в гр.Исперих, Община Исперих, област Разград
№

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

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
против
За
За
За
За
За
За
За

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

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
27
1
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
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№ 239
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.9, чл.42, ал.1, т.2, чл.47,
ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл. 9, ал.2 от Наредба №27 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община
Исперих; чл.30, ал.1, т.4, чл.31, ал.1, и чл.32 от Наредба № 13 за условията и реда за
установяване жилищните нужди на граждани, настанени под наем и продажба на
общински жилища при община Исперих с цел създаване на условия за по-добро
стопанисване на жилището и изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с общинско имущество за 2016год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Определя вида на апартамента в гр.Исперих от ведомствено в жилище за
продажба, както следва:
Самостоятелен обект с начин на трайно ползване апартамент №5, ет.2, вх.В, в
бл. „Плиска 1“, ул. „Васил Левски“ №97 в гр.Исперих с Акт за частна общинска
собственост № 6274 от 06.10.2016год.
II. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общински
имоти за 2016г. в раздел «Продажба на жилища» със следният имот:
Самостоятелен обект с начин на трайно ползване апартамент №5, ет.2, вх.В, в
бл. „Плиска 1“, ул. „Васил Левски“ №97 в гр.Исперих с Акт за частна общинска
собственост № 6274 от 06.10.2016год.
III. 1. Дава съгласие да се извърши продажба на жилищния имот – частна
общинска собственост на лицето настанено в него по административен ред, както
следва:
Самостоятелен обект с начин на трайно ползване Апартамент № 5 (пет),
състоящ се от дневна, кухня-бокс и санитарен възел със застроена площ 39,40
(тридесет и девет цяло четиридесет) кв.м, и избено помещение №8 (осем) със застроена
площ 5,91 (пет цяло деветдесет и един) кв.м при граници и съседи на избеното
помещение: ляво - избеното помещение №10; дясно- избеното помещение №13, отпредстълбище, общи части на сградата - 2,32% (две цяло тридесет и два процента) с
местонахождение: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №97“, бл. „Плиска 1“, вх.В, ет.2,
ап.5, квартал 58 (петдесет и осем), парцел VII (римско седем) с площ на имота 3 518
(три хиляди петстотин осемнадесет) кв.м. по плана на гр.Исперих, утвърден със
Заповед №25/29.01.2001год. на Кмета на община Исперих при съседи: ляво-ап.6, дясноап.4, горе-апартамент №8 и долу – ап.2 с Акт за частна общинска собственост №6274 от
06.10.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 11.10.2016 год.
2. Продажбата да се извърши на цена в размер на 11 800 (единадесет хиляди и
осемстотин) лева. Пазарната оценка, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 18.10.2016 г. е в размер на 8 243 (осем хиляди двеста четиридесет и три) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота е в размер на 3 618,30 (три хиляди шестстотин и
осемнадесет лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна
оценка № 6702003022/05.10.2016 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
ІV. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
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V. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Относно:Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 029098, ЕКАТТЕ 32
874, местност “Коджа Екиннлик” – Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл.
Разград
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
От Спас Тошев Шопов – Изп. директор на “Хан Аспарух” АД, в Община
Исперих има подадено Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ917/24.10.2016 г.
за Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 029098, ЕКАТТЕ 32 874, местност
“Коджа Екинлик” – землище гр. Исперих , общ. Исперих, обл. Разград по смисъла
на чл. 109, ал. 3, т. 9 от ЗУТ, във връзка с чл. 109 ал. 1, т. 3 от ЗУТ .
Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване
на ПУП – ПЗ за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, въз
основа на изготвено задание по смисъла на чл. 125 ал. 1 от ЗУТ, се разрешава с
Решение на Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците,
предвид което предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот №
029098, ЕКАТТЕ 32 874, местност “Коджа Екинлик”– Землище гр. Исперих, общ.
Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал.
2 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 029098, ЕКАТТЕ
32 874, местност “Коджа Екинлик”– Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл.
Разград
2. Одобряване на Задание
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин , като председател на водещата комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
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На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
28.11.2016 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 бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева, като председател на участваща комисия.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 28.11.2016 г. от
17.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

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

0

Становището на комисията е докладната да бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
По докладната записка и проекто решенията към нея имате ли въпроси,
предложения, становища.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 240
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот №
029098, ЕКАТТЕ 32 874, местност “Коджа Екинлик”– Землище гр. Исперих, общ.
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Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал.
2 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 029098, ЕКАТТЕ
32 874, местност “Коджа Екинлик”– Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл.
Разград
2. Одобряване на Задание
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от примането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Относно: Подготовка за кандидатстване на Община Исперих по процедура за
директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020
Адв . Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Уважаеми господин Председател,
Уважаеми общински съветници,
Законът за управление на отпадъците /ЗУО/, влязъл в сила през м. юли 2012 г.,
регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез
предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и
управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от
използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване.
ЗУО отразява изискванията на Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС,
като въвежда конкретни и поетапни цели, които кметовете на общини следва да
постигнат.
За биоразградимите битови отпадъци ЗУО регламентира конкретни и поетапни
количествени цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата за
битови отпадъци, а в края на 2013 г. с Наредбата за разделно събиране на
биоотпадъците за общините се въведоха цели и за разделно събиране и рециклиране и
оползотворяване на биоотпадъците.
Разпоредбата на чл. 31, ал.1, т.2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
вменява задължението Общините по региони до 31 декември 2020 г. да ограничат
количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото
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количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. Тази
цел е в съответствие и с изискванията на Директива 1999/31/ЕС относно депа за
отпадъци. Намаляването на депонираните биоразградими отпадъци има пряко
отношение към политиките за климатичните промени, тъй като води до намаляване на
емисиите на парникови газове.
В допълнение към общоевропейската цел за намаляване на депонираните
биоразградими битови отпадъци, се поставиха и национални цели за оползотворяване
на битовите биоразградими битови отпадъци в Наредбата за разделно събиране на
биоотпадъците, приета през месец декември 2013 г., която задължава общините за
всеки от регионите за управление на отпадъците по чл. 49, ал. 9 от ЗУО да постигат
поетапно цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци, както
следва:
- до 31 декември 2016 г. – не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци образувани в региона през 2014 г;
- до 31 декември 2020 г. – не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.;
- до 31 декември 2025 г. – не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.
Наредбата изисква разделно събраните биоотпадъци да се оползотворяват чрез
дейностите, обозначени със следните кодове по Приложение № 2 към § 1, т. 13 от
допълнителните разпоредби на ЗУО:
1. R 3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са
използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на
биологична трансформация), и/или
2. R 10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за
земеделието и околната среда;
3. R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за
получаване на енергия (само в случаите на анаеробно разграждане на биоотпадъци).
Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във всеки от
регионите по чл. 49, ал. 9 от същия закон системите за разделно събиране,
повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци следва да
осигурят като минимум изпълнението на националните цели, а именно: делът на
депонираните биоразградими отпадъци следва да се намали до 35 %, а
количеството рециклирани – да се увеличи до 50 % до 2020 г.
Националният план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2014-2020
г. предвижда постигане на регионална цел за разделно събиране и оползотворяване на
битови биоотпадъци - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
Целите се считат за изпълнени при условие, че биоотпадъците са събрани
разделно при източника на образуване, транспортирани и предадени за
оползотворяване. В допълнение Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците
изисква от кметовете на общини да осигурят цялото количество образувани
биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини на
територията на съответната община да се събират разделно и оползотворяват.
Цитираните в ЗУО цели могат да бъдат изпълнени чрез кандидатстване по
обявената на 21.10.2016 г. процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, в която
Община Исперих, заедно с общините Разград, Завет, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар
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Калоян от РСУО Разград, са директен бенефициент. По процедурата ще се
финансират:
1) инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими
битови отпадъци, с цел получаване на компост;
2) инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци

С изпълнение на мерките, допустими за финансиране по процедурата,
Кметът на Община Исперих ще спази разпоредбата на чл. 112 от ЗУО, съгласно
която на него или на оправомощено от него длъжностно лице се вменява задължението
да контролира дейностите, свързани с образуване, събиране включително разделно,
съхраняване, транспортиране и третиране битови и строителни отпадъци.
При неизпълнение на това си задължение, на Кмета на Общината или на
оправомощеното длъжностно лице, може да бъде наложена санкция – глоба в размер
от 1400 до 4 000 лв. ако не упражни контрол по управлението на отпадъците по чл. 112
от ЗУО или не изпълни задълженията си по организиране изпълнението на мерките в
програмите за управление на отпадъците.
Наказание – глоба в размер от 3 000 до 10 000 лв. е предвидено за Кмет на
Община и/или длъжностно лице, който/което не организира разделното събиране и
съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. не определи местата за
разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на
отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане, в случаите,
когато това се изисква от наредбата по чл. 43, ал. 5 от ЗУО.
За изпълнение на дейностите свързани с осъществяването на целите на
Националната стратегия за управление на отпадъците, на Закона за управление
на отпадъците и свързаните с него подзаконови нормативни актове, Общинският
съвет при Община Исперих, може да вземе решение Общината да осъществи
процесните дейности със собствени средства.
Като алтернатива, предлагам на Общинския съвет, да обърне внимание на
възможностите, които предлага Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020
г.“ да допринесе за изпълнение на ангажиментите на страната в сектор
„отпадъци“ и постигане на целите, произтичащи от европейското и национално
законодателство.
Сектор отпадъци ще бъде финансиран чрез Приоритетна Ос 2 на ОПОС 20142020 г., финансирана от Европейски фонд за регионално развитие. Специфичната цел е
намаляване на количеството депонирани битови отпадъци.
Управляващият орган на ОПОС публикува на интернет страницата си Насоките
за кандидатстване по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16M1OP002-2.002 – Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци.
Като се има предвид, кратките срокове за подготовка и подаване на проектни
предложения – 21.04.2017 г. и отчитайки изискванията на насоките за кандидатстване,
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 31, ал. 1, т.1 и т. 2 от
Закона за управление на отпадъците, предлагам Общински съвет Исперих да вземе
следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Възлага на Кмета на Община Исперих, да предприеме всички необходими
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правни и фактически действия, за кандидатстване на общината, съвместно с общините
Разград, Завет, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян от РСУО Разград по процедура
за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура
за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битовите отпадъци“ по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 20142020 г.
2. Община Исперих поема ангажимент да не се присъединява към друго
регионално сдружение за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5
години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по
настоящата процедура.
3. Община Исперих поема ангажимент изградената със средства по процедурата
инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, да бъде общинска
собственост, съгласно взето решение на основание чл. 26, ал. 1, т. 11 от ЗУО.
4. Община Исперих поема ангажимент за по дялово прехвърляне на
собствеността на изградената инфраструктура (инсталация за компостиране и
инсталации за предварително третиране), преди въвеждането и в експлоатацията между
общините участващи в РСУО – Разград.
5. Община Исперих дава съгласие и поема ангажимент изградената довеждаща
инфраструктура за съответните инсталации, намиращи се на територията на община
Исперих да е единствено нейна собственост.
6. Община Исперих поема ангажимент да експлоатира активите, изградени по
проекта, при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на
услугите от общ икономически интерес (УОИИ).
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин , като председател на водещата комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
28.11.2016 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 бъде внесена 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 28.11.2016 г. от 15.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
5
5

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-жо Митева, като председател на участваща комисия.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 28.11.2016 г. от
17.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

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

0

Становището на комисията е докладната да бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
По докладната записка и проекто решенията към нея имате ли въпроси,
предложения, становища.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 241
Като се има предвид, кратките срокове за подготовка и подаване на проектни
предложения – 21.04.2017 г. и отчитайки изискванията на насоките за кандидатстване,
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 31, ал. 1, т.1 и т. 2 от
Закона за управление на отпадъците, предлагам Общински съвет Исперих да вземе
следното:

26

РЕШЕНИЕ:
1.
Възлага на Кмета на Община Исперих, да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, за кандидатстване на общината, съвместно с общините
Разград, Завет, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян от РСУО Разград по процедура
за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура
за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битовите отпадъци“ по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 20142020 г.
2. Община Исперих поема ангажимент да не се присъединява към друго
регионално сдружение за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5
години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по
настоящата процедура.
3. Община Исперих поема ангажимент изградената със средства по процедурата
инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, да бъде общинска
собственост, съгласно взето решение на основание чл. 26, ал. 1, т. 11 от ЗУО.
4. Община Исперих поема ангажимент за по дялово прехвърляне на
собствеността на изградената инфраструктура (инсталация за компостиране и
инсталации за предварително третиране), преди въвеждането и в експлоатацията между
общините участващи в РСУО – Разград.
5. Община Исперих дава съгласие и поема ангажимент изградената довеждаща
инфраструктура за съответните инсталации, намиращи се на територията на община
Исперих да е единствено нейна собственост.
6. Община Исперих поема ангажимент да експлоатира активите, изградени по
проекта, при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на
услугите от общ икономически интерес (УОИИ).
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от примането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства
от Кмета на община Исперих в периода от 01.07.2016 до 30.09.2016 г.
Адв. Даниел Димитров – Председателна Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
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Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за
одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировки в страната и
получени средства от Кмета на община Исперих за периода от 01.07.2016 г. до
30.09.2016 г.
№
по ред

Отчетен месец

1.
м. 07.2016
2.
м. 08.2016
3.
м. 09.2016
Общо :

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

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

Отчетен месец

1.
м. 07.2016
2.
м. 08.2016
3.
м. 09.2016
Общо:

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

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

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

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Кмета на община Исперих за периода от 01.07.2016 до 30.09.2016 в размер на – 20.00
лв.
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2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета
на община Исперих за периода от 01.07.2016 до 30.09.2016 в размер на – 0.00 лв.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя.
Няма.
Моля, колеги 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
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 242
На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Кмета на община Исперих за периода от 01.07.2016 до 30.09.2016 в размер на – 20.00
лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета
на община Исперих за периода от 01.07.2016 до 30.09.2016 в размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Заседанието по следващата точка от дневния ред се води от г-н Мюсреф –
Заместник Председател на Общински съвет Исперих.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
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Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства
от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2016 до 30.09.2016 г.
Гюнел Мюсреф – заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров.
Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за
одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировки в страната и
получени средства от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от
01.07.2016 до 30.09.2016 г.
№
по ред

Отчетен месец

1.
м. 07.2016
2.
м. 08.2016
3.
м. 09.2016
Общо :

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

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина
на Председателя на общинските съвети се издават от кмета на общината.
№
по ред

1.
м. 07.2016
2.
м. 08.2016
3.
м. 09.2016
Общо:

Отчетен месец

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

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното
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РЕШЕНИЕ :
На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2016 до 30.09.2016 в
размер на – 90.00 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2016 до 30.09.2016 в
размер на – 0.00 лв.
Гюнел Мюсреф – заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Димитров.
Въпроси към вносителя.
Няма.
Моля, 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
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 243
На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2016 до 30.09.2016 в
размер на – 90.00 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2016 до 30.09.2016 в
размер на – 0.00 лв.

31

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Заседанието на Общински съвет Исперих се води от адв. Даниел Димитров –
Председател на Общински съвет Исперих.

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2017год. от
гори – собственост на Община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Николов.
инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост се
извършва въз основа на Горскостопански план в съответствие с чл.13, ал.1 от Закона за
горите. Годишното ползване се определя въз основа на Годишен план в съответствие с
чл.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти.
С настоящото решение на Общински съвет – Исперих е необходимо да се
утвърди годишния план за 2017 год. за ползване на дървесина от гори – собственост на
община Исперих.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет –Исперих да приеме
следните

РЕШЕНИЯ:
С цел доброто и целесъобразно стопанисване на горите – собственост на
община Исперих на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114 от Закона за
горите и чл.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности
в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
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І. В Годишният план за ползване на дървесина през 2017 г. от горите, собственост на
Община Исперих да се включат следните подотдели :

Подотдел
1168-а
1068-б
1068-ж
1067-ц
1070-а
1072-д
1073-г
ОБЩО

Кад.№
000065
000065
000065
000120
15953.42.10
15953.19.58
15953.19.58

Землище
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Йонково
с.Г.Поровец
с.Г.Поровец
с.Г.Поровец

Запас-куб.м
120
110
110
260
980
570
550
2700

Дървесен вид
Цер
Липа
Цер, липа
Цер
Цер и Благун
Цер и Благун
Цер

ІІ. Годишният план да се публикува на Интернет страницата на Община Исперих.
ІІI. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря инж. Николов.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин , като председател на водещата комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
28.11.2016 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да бъде внесена 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 28.11.2016 г. от 15.00
часа, след разглеждането на докладната записка.

Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”

33

6

5

5

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева, като председател на участваща комисия.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 28.11.2016 г. от
17.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на постояните комисии.
Въпроси, предложения, становища по докладната записка и проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към поименнно гласуване.
Заповядайте.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 01.12.2016г от 15.30 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2017год. от
гори – собственост на Община Исперих.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
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
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 244
С цел доброто и целесъобразно стопанисване на горите – собственост на
община Исперих на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114 от Закона за
горите и чл.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности
в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. В Годишният план за ползване на дървесина през 2017 г. от горите, собственост на
Община Исперих да се включат следните подотдели :
Подотдел
Кад.№
Землище
Запас-куб.м
Дървесен вид
1168-а
000065
с.Бърдоква
120
Цер
1068-б
000065
с.Бърдоква
110
Липа
1068-ж
000065
с.Бърдоква
110
Цер, липа
1067-ц
000120
с.Йонково
260
Цер
1070-а
15953.42.10
с.Г.Поровец
980
Цер и Благун
1072-д
15953.19.58
с.Г.Поровец
570
Цер и Благун
1073-г
15953.19.58
с.Г.Поровец
550
Цер
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ІІ. Годишният план да се публикува на Интернет страницата на Община Исперих.
ІІI. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
Управител на област Разград, в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.

ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани
поземлени имоти, находящи се в с. Делчево, с.Лъвино и с. Голям Поровец, община
Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Николов.
инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми господин Председател,
Уважаеми общински съветници,
В общинска администрация има постъпили заявления от физически лица, които
проявяват интерес за наемане на незастроени поземлени имоти , находящи се в с.
Делчево, с.Лъвино и с. Голям Поровец.
Същите имоти са частна общинска собственост, не са необходими към
настоящия момент за нуждите на органите на общината и съгласно разпоредбите на
Закона за общинската собственост могат да бъдат отдадени под наем за срок не по дълъг
от 10 години след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.
Предложението ни е за имотите да се проведе публичен търг с явно наддаване като
срока за отдаването им да е пет години.
Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да вземе
следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти;
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- определяне условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от
5 (пет) години на следните поземлени имоти (дворни места),както следва:
1.Урегулиран поземлен имот VI-200 (римско шест тире двеста) в квартал 24
(двадесет и четири) с начин на трайно ползване За жилищно застрояване с площ
1,682 (едно цяло шестотин осемдесет и два) дка с адрес с. Делчево, ул.„Иван
Кръстев”№4 по регулационния план на селото, одобрен със Заповед
№531/30.06.2015год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: север – УПИ
III-197,кв.24; изток – УПИ V-199,кв.24; юг-ул. „Иван Кръстев“ и запад – УПИ VII201,кв.24 съгласно Акт за частна общинска собственост № 6270 от 14.09.2016год.
вписан в Агенцията по вписванията на 15.09.2016год.
2. Урегулиран поземлен имот VII-201 (римско седми тире двеста и едно) в
квартал 24 (двадесет и четири) с начин на трайно ползване За жилищно застрояване
с площ 1,752 (едно цяло седемстотин петдесет и два) дка с адрес с. Делчево, ул.„Иван
Кръстев”№2 по регулационния план на селото, одобрен със Заповед
№531/30.06.2015год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: север – УПИ
II-196,кв.24; изток – УПИ VI-200,кв.24; юг-ул. „Иван Кръстев“ и запад – УПИ I195,кв.24 съгласно Акт за частна общинска собственост № 6269 от 14.09.2016год.
вписан в Агенцията по вписванията на 15.09.2016год.
3. Урегулиран поземлен имот V-112 (римско пети тире сто и дванадесет) в
квартал 4 (четири) с начин на трайно ползване За жилищно застрояване с площ 1,122
(едно цяло сто двадесет и два) дка с адрес с. Лъвино, ул.„Мургаш”№ 7 по
регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 242/03.12.1987год. на Кмета на
община Исперих при граници на имота: север – извън регулация; изток – УПИ VI112,кв.4; юг-ул. „Мургаш“ и запад – УПИ IV-111,кв.4 съгласно Акт за частна общинска
собственост № 6308 от 17.11.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на
18.11.2016год.
4. Урегулиран поземлен имот VIII-125 (римско осми тире сто двадесет и пет) в
квартал 5 (пети) с начин на трайно ползване За жилищно застрояване с площ 655
(шестотин петдесет и пет) кв.м с адрес с. Лъвино, ул.„Мургаш”№ 10А по
регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 242/03.12.1987год. на Кмета на
община Исперих при граници на имота: север – УПИ VII-125,кв.5 ; юг – УПИ IХ124,кв.5; изток-ул. „Мургаш“ и запад – УПИ VI-122,кв.5 съгласно Акт за частна
общинска собственост № 6309 от 17.11.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на
18.11.2016год.
5. Поземлен имот № 15953.65.7 (петнадесет хиляди деветстотин и три точка
шестдесет и пет точка седем) с начин на трайно ползване Незастроен имот за
жилищни нужди с площ 915 (деветстотин и петнадесет) кв.м. с адрес с. Голям
Поровец, ул. „Драва“ по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД-1853/25.08.2009год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на имота: имоти с №
15953.65.628; № 15953.65.134; № 15953.65.746; № 15953.65.33; № 15953.65.133 и №
15953.65.132 съгласно Акт за частна общинска собственост № 5250 от 12.02.2013год.
вписан в Агенцията по вписванията на 14.02.2013год.
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 24 (двадесет и
четири) лева на декар, съгласно Тарифа за определяне на начални наемни цени към

37

Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско
имущество на община Исперих.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря инж. Николов.
Докладана бе разгледана на заседание на постояните комисии.
Моля, председателите за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин , като председател на водещата комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
28.11.2016 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 бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих с направеното предложение за промяна в
проекто решението – « ІІ римско - Определя начална годишна наемна тръжна цена в
размер на 24 (двадесет и четири) лева на декар, съгласно Тарифа за определяне на
начални наемни цени към Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество на община Исперих да се промени - Определя
начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 ( тридесет и пет ) лева на декар.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева, като председател на участваща комисия.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 28.11.2016 г. от
17.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих с направеното предложение за промяна в
проекто решението – « ІІ римско - Определя начална годишна наемна тръжна цена в
размер на 24 (двадесет и четири) лева на декар, съгласно Тарифа за определяне на
начални наемни цени към Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и
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разпореждане с общинско имущество на община Исперих да се промени - Определя
начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 ( тридесет и пет ) лева на декар.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, да чуем становището на кметовете по населените места.
Становището на Кмета на с. Делчево.
Мустафа Зекерие – Кмет на с. Делчево.
Подкрепям проекто решенията в докладната записка с направените
предложения.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Становището на Кмета на с.Лъвино.
Гюрсел Мустафа – Кмет на с. Лъвино.
Запознат съм с докладната записка и подкрепям проекто решенията с
направените предложения.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Становището на Кмета на с.Голям Поровец
Айсел Назиф – Кмет на с. Голям Поровец.
Запозната съм с докладната записка и подкрепям проекто решенията с
направените предложения.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекто
решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване на проекто решенията с направеното предложение
за промяна на заседание на постояните комисии, а именнно: – « ІІ римско - Определя
начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 ( тридесет и пет) лева на
декар, съгласно Тарифа за определяне на начални наемни цени към Наредба № 27
за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на
община Исперих.
Гласуването е поименнно.

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

Редовно заседание на 01.12.2016г от 15.30 ч. участвали в поименното гласуване

39

Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани
поземлени имоти, находящи се в с. Делчево, с.Лъвино и с. Голям Поровец, община
Исперих
№

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

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

„ против”

„въздържал се”

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

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

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
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№ 245
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти;
- определяне условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от
5 (пет) години на следните поземлени имоти (дворни места),както следва:
1.Урегулиран поземлен имот VI-200 (римско шест тире двеста) в квартал 24
(двадесет и четири) с начин на трайно ползване За жилищно застрояване с площ
1,682 (едно цяло шестотин осемдесет и два) дка с адрес с. Делчево, ул.„Иван
Кръстев”№4 по регулационния план на селото, одобрен със Заповед
№531/30.06.2015год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: север – УПИ
III-197,кв.24; изток – УПИ V-199,кв.24; юг-ул. „Иван Кръстев“ и запад – УПИ VII201,кв.24 съгласно Акт за частна общинска собственост № 6270 от 14.09.2016год.
вписан в Агенцията по вписванията на 15.09.2016год.
2. Урегулиран поземлен имот VII-201 (римско седми тире двеста и едно) в
квартал 24 (двадесет и четири) с начин на трайно ползване За жилищно застрояване
с площ 1,752 (едно цяло седемстотин петдесет и два) дка с адрес с. Делчево, ул.„Иван
Кръстев”№2 по регулационния план на селото, одобрен със Заповед
№531/30.06.2015год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: север – УПИ
II-196,кв.24; изток – УПИ VI-200,кв.24; юг-ул. „Иван Кръстев“ и запад – УПИ I195,кв.24 съгласно Акт за частна общинска собственост № 6269 от 14.09.2016год.
вписан в Агенцията по вписванията на 15.09.2016год.
3. Урегулиран поземлен имот V-112 (римско пети тире сто и дванадесет) в
квартал 4 (четири) с начин на трайно ползване За жилищно застрояване с площ 1,122
(едно цяло сто двадесет и два) дка с адрес с. Лъвино, ул.„Мургаш”№ 7 по
регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 242/03.12.1987год. на Кмета на
община Исперих при граници на имота: север – извън регулация; изток – УПИ VI112,кв.4; юг-ул. „Мургаш“ и запад – УПИ IV-111,кв.4 съгласно Акт за частна общинска
собственост № 6308 от 17.11.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на
18.11.2016год.
4. Урегулиран поземлен имот VIII-125 (римско осми тире сто двадесет и пет) в
квартал 5 (пети) с начин на трайно ползване За жилищно застрояване с площ 655
(шестотин петдесет и пет) кв.м с адрес с. Лъвино, ул.„Мургаш”№ 10А по
регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 242/03.12.1987год. на Кмета на
община Исперих при граници на имота: север – УПИ VII-125,кв.5 ; юг – УПИ IХ124,кв.5; изток-ул. „Мургаш“ и запад – УПИ VI-122,кв.5 съгласно Акт за частна
общинска собственост № 6309 от 17.11.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на
18.11.2016год.
5. Поземлен имот № 15953.65.7 (петнадесет хиляди деветстотин и три точка
шестдесет и пет точка седем) с начин на трайно ползване Незастроен имот за
жилищни нужди с площ 915 (деветстотин и петнадесет) кв.м. с адрес с. Голям
Поровец, ул. „Драва“ по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД-1853/25.08.2009год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на имота: имоти с №
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15953.65.628; № 15953.65.134; № 15953.65.746; № 15953.65.33; № 15953.65.133 и №
15953.65.132 съгласно Акт за частна общинска собственост № 5250 от 12.02.2013год.
вписан в Агенцията по вписванията на 14.02.2013год.
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 ( тридесет и
пет) лева на декар, съгласно Тарифа за определяне на начални наемни цени към
Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско
имущество на община Исперих.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула– Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.006
„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула– Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Община Исперих подготвя проектно предложение, с което да кандидатства по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.006
„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020г.
Съгласно условията за кандидатстване, в случаите в които кандидатът е община
при подаване на проектното предложение е необходимо представянето на препис
решение на общинския съвет за:
- подаване на проектното предложение по конкретната процедура;
- одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньора по
проекта, съгласно чл.59 и сл. от ЗМСМА;
- предоставяне на сградата, в която ще бъдат извършени ремонтните дейности
по проекта за срока на изпълнението му и до одобряване на окончателния
доклад.
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С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.2 и чл.59 и сл. от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с т.21 от Условия за кандидатстване с проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура
BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.006
„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020г.
2. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество по проекта между
Община Исперих – кандидат и СНЦ „Асоциация Интегро” гр.Разград – партньор.
3. Разрешава масивна стоманобетонна едноетажна сграда с площ 743 кв.м,
находяща се в УПИ I-1977 в квартал 56 по регулационния план на града (Акт за
публична общинска собственост № 89/ 20.03.2002г.) да се предостави за нуждите на
социалното предприятие по проекта за срока на изпълнението му и до одобряване на
окончателния доклад.
4. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите за становище.
Заповядайте г-н Мюсреф , като председател на водещата комисия.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на
28.11.2016 г. от 14.00 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 бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева, като председател на участваща комисия.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 28.11.2016 г. от
17.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
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Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Димитрова , като председател на участваща комисия.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура,
спорт и туризъм».
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
28.11.2016 г. от 16.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
5
5

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

0

Становището на комисията е докладната да бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Откривам дискусията по докладната записка и проекто решенията.
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група
на ДПС.
Уважаеми общински съветници,
След като се запознах с докладната записка в т.3 от проекто решението е
цитирано: Разрешава масивна стоманобетонна едноетажна сграда с площ 743 кв.м,
находяща се в УПИ I-1977 в квартал 56 по регулационния план на града (Акт за
публична общинска собственост № 89/ 20.03.2002г.) да се предостави за нуждите на
социалното предприятие по проекта за срока на изпълнението му и до одобряване
на окончателния доклад.
Проекта още не е одобрен, а се иска предаставяне на сграда, на която и
предназначението не е променено.
Предлагам вносителя на докладната записка да преработи наново
докладната записка и в този вид да не бъде приета.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Искам да попитам вносителя на докладната записка в т. 2 от проекто решенията
е записано: Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество по проекта между
Община Исперих – кандидат и СНЦ „Асоциация Интегро” гр.Разград – партньор.
Уважаема г-жо Бейтула,
Къде е това Споразумение, защо не е представено в деловодството на
Общински съвет Исперих заедно с Докладната записка, а се предлага в проекто
решенията да се одобри.
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Не бих приел да одобрявам нещо, което не ми е представено и не знам какво
пише в него. Това Споразумение ние не сме го виждали.
/ Заместник Кмета на Община Исперих – Айджан Бейтула попита дали сега да
го представи.
Председателя на Общински съвет Исперих г-н Даниел Димитров отговори, че
днес не може да се представи това споразумение и още повече, че това Споразумение
не е разглеждано на заседание на постояните комисии/
Колеги част от решението е да одобрим Споразумението за общинско
сътрудничество по проекта между Община Исперих – кандидат и СНЦ „Асоциация
Интегро” гр.Разград – партньор. Подчертавам пак, че това Споразумение в
деловодството на Общински съвет Исперих не е представено и не е разглеждано на
заседание на постояните комисии.
Въпрос от г-н Хамди Нурула – Заместник Председател на Общински съвет
Исперих към Председателя – Защо на заседание на постояните комисии това
Споразумение не е поискано.
Отговор от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих –
не мога да искам нещо, което вносителя е длъжен да представи. Проверих и днес в
деловодството на Общински съвет Исперих и уверявам всички, че това Споразумение,
което е част от проекто решенията не е представено в деловодството.
Предложение от Метин Шефкет – общински съветник от политически
представената група на ГЕРБ.
Предлагам г-жа Бейтула да прочете това Споразумение и да се запознаем всички
с него.
/Заместник Кмета на Община Исперих излезе от залата за да вземе
Споразумението за общинско сътрудничество по проекта между Община Исперих –
кандидат и СНЦ „Асоциация Интегро” гр.Разград – партньор.
След кратка пауза г-жа Бейтула се върна в залата и прочете Споразумението за
общинско сътрудничество по проекта между Община Исперих – кандидат и СНЦ
„Асоциация Интегро” гр.Разград – партньор.
/ прилагаме на хартиен носител Споразумението за общинско сътрудничество по
проекта между Община Исперих – кандидат и СНЦ „Асоциация Интегро” гр.Разград
– партньор, тъй като не ни е предоставен в електронен вариант./
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Господин Николов искаше думата.
Заповядайте.
Инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих.
С оборудването, което ще имаме по този проект ще можем да поддържаме
парковете, с този проект ще осигурим и нужната техника за почистване и поддържане
на инфраструктурата в града, както и ще осигурим работна ръка.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Други въпроси, предложения по проекта за решение.
Заповядайте г-жо Митева.
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Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
Имам питане към вносителя?
Само лица представители на ромския етнос ли ще работят по този проект?
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Шефкет.
Метин Шефкет – общински съветник от политически представената група
на ГЕРБ.
Господин Председател,
Уважаеми общински съветници,
Тази Асоциация Интегро я познавам от 2003 г. Върши страхотна работа в
сферата на образованието, в сферата на социалната политика и основно работи в
сферата на интеграцията на ромите. Разполага с много добри специалисти. Проекта е с
тяхна подкрепа, те ни го написаха без да вземат нито лев, това е много важно защото
други организациии си искат хонорарите за проектите.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих
Ние в общината имаме звено за проекти и смятам, че в момента спекулирате с
това. Това е смешно, не го казвайте поне Вие.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Бихте ли ни запознали по подробно с дейностите по проекта и с партньорите.
На заседание на постояните комисии Ви зададох г-жо Бейтула и въпрос, дали
това не е дублиране на дейността с фирма АСА.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Асоциация Интегро ни откриха, и всеки търси силния партньор. На въпроса на
г-н Мюсреф ние не дублираме дейността си със фирма АСА.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги ако нямате други въпроси предлагам да преминем към гласуване.
Гласуваме поименнно. Прекратяваме дебатите.
/ Общинския съветник Сали Мехмед напусна залата и броя на присъстващите
общински съветници е 27/

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.
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Редовно заседание на 01.12.2016г от 15.30 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула– Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.006
„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020г.
№

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

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

„ против”

„въздържал се”

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

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

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

Въздържал се

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”
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общинските
съветници
29

съветници
27

26

0

1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 246
На основание чл.21, ал.2 и чл.59 и сл. от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с т.21 от Условия за кандидатстване с проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура
BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.006
„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020г.
2. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество по проекта между
Община Исперих – кандидат и СНЦ „Асоциация Интегро” гр.Разград – партньор.
3. Разрешава масивна стоманобетонна едноетажна сграда с площ 743 кв.м,
находяща се в УПИ I-1977 в квартал 56 по регулационния план на града (Акт за
публична общинска собственост № 89/ 20.03.2002г.) да се предостави за нуждите на
социалното предприятие по проекта за срока на изпълнението му и до одобряване на
окончателния доклад.
4. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
5. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Неразделна част от настоящето решение № 246 е представеното на заседание на
Общински съвет Исперих – СПОРАЗУМЕНИЕ.

ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула– Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Актуализиране на План за действие на Община Исперих за
интеграция на ромите 2015 – 2020г.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула– Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
На 01 март 2012г. Народното събрание на Република България прие със свое
решение Национална стратегия за интегриране на ромите за периода 2012 – 2020
година. Стратегията е политически рамков документ, задаващ насоките за изпълнение
на политиката за социална интеграция на ромите. В нея изразът роми се използва като
обобщаващ както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо
положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация,
които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното
самоопределяне.
Съгласно решението на Народното събрание на Република България, всички
области в страната разработиха областни стратегии за интегриране на ромите, а
общините планове за действие към областните стратегии.
Планът за действие на Община Исперих за интеграция на ромите 2015 – 2020г., е
естествено продължение на същия план, който беше със срок на изпълнение 2012 –
2014г. Планът е разработен в съответствие със Стратегията на Област Разград за
интегриране на ромите 2012 – 2020г.
През октомври 2015г., Община Исперих се включи в програма ROMACT, която
е съвместна програма на Европейската Комисия и Съвета на Европа и цели да подкрепи
усилията на местните власти за пълноценна интеграция на ромите и живеещите в
сходна ситуация граждани. В рамките на програмата с помощта на назначен от Съвета
на Европа фасилитатор, беше сформирана Местна активна група /МАГ/, в която
членуват доброволно активни роми от местната общност. МАГ, направи преглед на
общинската програма и внесе предложения за актуализиране на плана с конкретни
мерки и потенциални източници за финансиране. Мерките предложени от МАГ,
отразяват реалните потребности в общността, изпълнението им е реалистично и ще
доведе до постигане на позитивно развитие.
Нуждата от актуализация на Плана за действие на Община Исперих за
интеграция на ромите 2015 – 2020г. е и придобитата яснотата по отношение на
възможностите за финансиране на дейностите по програмата до края на 2020г.
Източниците на финансиране са съобразени с индикативните графици на Оперативните
програми, Програмата за развитие на селските региони и частните донори.
С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следното решение:
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет - Исперих

РЕШИ:
1. Приема Актуализиран План за действие на Община Исперих за интеграция на
ромите 2015 – 2020г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
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Моля, председателите за становище.
Заповядайте г-н Мюсреф , като председател на водещата комисия.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на
28.11.2016 г. от 14.00 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 бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Димитрова , като председател на участваща комисия.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура,
спорт и туризъм».
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
28.11.2016 г. от 16.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
5
5

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

0

Становището на комисията е докладната да бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения към докладната записка и проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 247
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На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет - Исперих
РЕШИ:
1.Приема Актуализиран План за действие на Община Исперих за интеграция на
ромите 2015 – 2020г.
2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ЗА
ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ
2015 – 2020

І. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият план за действие на община Исперих (2015-2020) е документ, задаващ
насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на общинско
ниво и е съобразен с Областната стратегия за интегриране на ромите в Област
Разград и Националната стратегия на Република България за интегриране на
ромите (2012- 2020).
Изпълнението му е насочено към:

Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите
групи, нуждаещи се от социална подкрепа;

Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на
хората от маргинализираните групи;

Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с
проблемите си;

Активизиране на гражданското общество за толерантност,
съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение.
Планът за действие на община Исперих за интегриране на ромите (2015-2020)
отчита ситуацията на тази общност в общината от социално-икономическа и
демографска гледна точка. Цялостната му концепция е съобразена с главните
стратегически цели както на държавната политика, така и на целите на община Исперих
по отношение на маргинализираните групи.
Основната ценност на настоящия план е Човекът със своята уникалност на
възможностите за реализация, без значение на етническата принадлежност, пол,
увреждане, възраст, социално положение.
Чрез реализацията на Плана за действие общината се присъединява към
европейските принципи на хуманност и солидарност като осигурява интегриране на
общности и пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.
Той е резултат от съвместните усилия и партньорство между общината,
Дирекция “Социално подпомагане” - Исперих, Дирекция “Бюро по труда” - Исперих и
НПО.
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Акцент в плана за действие е постигането на баланс между дейностите по
социално включване и дейностите, гарантиращи устойчиво развитие на общността.
Основна част заемат дейностите по интеграцията на ромското население.
Приоритет и грижа на общината са и младите хора, грижите за тяхното
отглеждане, възпитание, образование и професионална реализация на територията на
общината, като поставя в центъра на своята грижа проблемите на ромските младежи.
ІІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНАТА
Територията на община Исперих е разположена в североизточна България с 24
населени места, от които 23 села и един град – Исперих.
Тя е част от Разградска област и втора по брой население - граничи с общините
Дулово, Каолиново, Самуил, Разград, Завет и Главница. Тя е с обща площ 402,24 кв.км.
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НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ:
Населението на община Исперих по данни от последното преброяване към
01.02.2011 г. е 22 412 души.
Демографските процеси в община Исперих се характеризират с трайна
тенденция за намаляване на броя на населението и неговото застаряване. Основни
причини за това са ниската раждаемост, нарастване на смъртността и емиграцията на
значителна част от младите хора.
Най-голям дял във възрастовата структура на населението заемат лицата на
възраст между 40–44 г. - 1710 души. Децата и младежите до 19 г. са 4504 души, а
младите хора от 20 до 29 години са 2765.
 по възрастови групи към 01.02.2011 г.
Броят на жените е 11406, което представлява 50,26% от цялото население на
общината, а мъжете са 11286 - 49,74%. Делът на жените си остава незначително повисок от този на мъжете.

В града живее 8973 - 39,55% от общото население, а в селата 13719 - 60,45%.
Населени места
ГР.ИСПЕРИХ
С.БЕЛИНЦИ

Общо
8973
477

0-4
409
17

С.БЪРДОКВА

305

10

29

17

21

23

15

С.ВАЗОВО
С.ГОЛЯМ
ПОРОВЕЦ

1099

80

59

75

71

88

96

5-9 10-14 15-19
448
505 586
24
23
36

20-24
482
37

25-29 30-34
538
617
20
35

35-39
703
32

40-44
710
46

45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
649
659
634
648
502
40
32
37
32
24

70-74
329
22

75-79 80-84
293
176
12
4

85+
85
4

21

17

25

31

19

18

17

24

9

4

2

3

78

68

68

82

77

69

60

50

33

22

16

7

569

20

24

25

49

31

24

30

42

50

36

36

27

56

57

33

13

7

9

С.ДЕЛЧЕВО

467

25

9

16

25

35

36

33

31

34

43

43

34

26

23

23

21

5

5

С.ДРАГОМЪЖ

375

30

29

21

28

29

36

28

21

25

26

23

17

22

16

15

4

1

4

С.ДУХОВЕЦ

570

17

27

31

43

22

31

37

47

48

36

33

37

31

53

29

32

12

4

С.ЙОНКОВО

760

23

23

26

34

44

45

47

47

55

61

62

64

61

63

38

48

13

6

1464

85

97

94

110

86

117

104

117

97

83

89

98

90

84

47

45

14

7

95

4

1

1

-

4

1

1

2

3

4

6

9

10

14

7

8

13

7

С.КЪПИНОВЦИ

219

13

10

10

12

16

20

14

21

16

13

18

14

14

12

3

8

3

2

С.ЛУДОГОРЦИ

761

36

40

36

47

27

46

46

46

59

54

60

60

55

46

41

34

17

11

1082

31

53

51

79

51

80

71

88

84

78

90

80

68

66

47

28

25

12

388

16

9

13

20

17

26

21

28

22

30

30

31

31

32

23

19

14

6
1

С.КИТАНЧЕВО
С.КОНЕВО

С.ЛЪВИНО
С.МАЛКО
ЙОНКОВО
С.МАЛЪК
ПОРОВЕЦ

329

12

15

22

23

24

18

23

18

24

30

18

24

26

19

8

12

12

С.ПЕЧЕНИЦА

297

17

18

14

21

21

20

22

17

24

24

19

17

22

13

15

6

5

2

С.ПОДАЙВА

1613

101

86

106

134

124

101

120

110

120

119

75

98

108

93

59

31

16

12

С.РАЙНИНО

430

15

22

12

16

13

14

20

17

15

23

28

25

36

67

38

38

24

7

С.СВЕЩАРИ

645

26

28

28

45

36

43

46

32

57

47

47

50

42

53

23

20

9

13

С.СРЕДОСЕЛЦИ
С.СТАРО
СЕЛИЩЕ

318

14

19

11

29

15

22

16

36

20

17

23

22

21

23

15

9

3

3

343

11

13

16

23

17

19

28

23

19

30

26

30

20

23

12

19

8

6

С.ТОДОРОВО

798

42

40

40

61

49

54

51

50

73

49

42

53

61

50

39

29

11

4

С.ЯКИМ ГРУЕВО

315

24

17

15

20

23

29

29

22

16

23

18

21

20

17

13

5

2

1

Запазва се тенденцията за по-висок относителен дял в селата спрямо градското
население.
Трудоспособното население заема най-висок дял от възрастовата структура на
населението, но и в тази категория е налице намаляване на населението както в
абсолютен брой, така и в относителен дял.
 по пол към 01.02.2011 г.
Възраст
Общо

Общо
Общо
Мъже
22 692 11 286

Жени
11 406

В градовете
Общо
Мъже
Жени
8 973 4 379
4 594

Общо
13 719

В селата
Мъже
6 907

Жени
6 812
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Възраст
Под трудоспособна1
В трудоспособна2
Над трудоспособна3

Общо
3 699
14 136
4 857

Общо
Мъже
1 942
7 555
1 789

Жени
1 757
6 581
3 068

В градовете
Общо
Мъже
Жени
1 464
753
711
5 661
2 948
2 713
1 848
678
1 170

Общо
2 235
8 475
3 009

В селата
Мъже
1 189
4 607
1 111

Жени
1 046
3 868
1 898

1

Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3
Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.
2

Етническата структура на населението става известна единствено при
публикуване на данните от годишните преброявания.
Наблюдава се тенденцията част от хората от ромски произход да се
самоопределят като българи, турци или да не дават отговор за тяхната етническа
принадлежност.
По данни на НСО самоопределилите се лица от ромски произход на територията
на общината са 1875 лица.
 по етническа принадлежност към 01.02.2011 г.
Етническа

Българска

Турска

Ромска

Друга

група

Не се

Общо

определя

самоопределили се

Община
Исперих

5680

13180

1875

42

137

20914

Преобладаващата част от ромското население живее в четири от най-големите
населени места на територията на общината – Исперих, Вазово, Китанчево и Подайва.
Останалата част от тях живеят в по-малките села. Ромите са заселени компактно, в
обособени квартали, но не са отделени от останалата част на населеното място.
 по населени места
Община
Исперих

Ромско население в
градовете
598

Ромско
население в
селата
1277

Общо

1875

В община Исперих няма етнически конфликти. Ромското население и сериозните
проблеми сред него – ниско образователно и културно равнище, висока безработица,
недостатъчен жилищен фонд и примитивен бит, налагат особено внимание към това
население за интегрирането му към обществото.
ІІІ. ПРЕГЛЕД ПО ПРИОРИТЕТИ
1. Приоритет: Образование
Образователната система в община Исперих включва 23 детски градини, 1
обединено детско заведение, 7 основни училища, 2 средни училища, от които 1
професионална гимназия. В детските градини се обучават общо 880 деца, разделени в
41 градински и 4 яслени групи, а общият брой на педагогическия персонал е 90. В 46
паралелки се обучават 876 ученици от 1-ви до 4-ти клас, за които се грижат 52
педагогически специалисти. 978 ученици от 5-ти до 8-ми клас се обучават в 48
паралелки, а броят на учителите е 71. Данните отговарят на официалните стойности,
представени в интернет страницата на Националния статистически институт и се
отнасят за учебната 2014/ 2015 г.
Отпаднали ученици в начален и прогимназиален етап няма, а в гимназиален етап
броят им е 4 за учебната 2013/ 2014 година.
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Най-често учениците отпадат от училищното образование поради
натрупването на голям брой отсъствия или поради социални и семейни причини.
Данните сочат запазване на тенденцията, много млади роми да остават без
образование, рано да напускат, или да не тръгват на училище, което поставя пред тях
редица бариери пред включването им в пазара на труда.
Делът на населението в общината с висше образование е 8,7%, средно
образование – 30%, основно образование – 36,3%, начално и незавършено образование
– 23%. Значителни са различията в образователната структура по местоживеене - 1463
(79.60%) от завършилите висше образование и 3481 (54,79%) от завършилите средно
образование живеят в гр. Исперих, като броя на завършилите висше и средно
образование, живеещи в селата на община Исперих е значително по-малък – съответно
375 (20,40%) и 2872 (45,20%).
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фиг.1. Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено
образование и местоживеене
За първи път при преброяването през 2011 г. е включена категорията «никога не
посещавали училище». Броят на тези лица е 391, или 1,85%, а броят на неграмотните
лица в общината е 706 лица, или 3,34% от населението на възраст 9 и повече
навършени години.
Като проблемни области се очертават големият брой на хора с начално,
незавършено начално образование, както и тези, които никога не са посещавали
училище и високото ниво на неграмотност. С най-висок дял по тези показатели са
хората от ромски произход. Необходимо е да се предприемат мерки за повишаване
грамотността за възрастни и разнообразяване на възможностите за квалификация, за
да са конкурентоспособни на пазара на труда.
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Фиг.2. Грамотност на населението на 9 и повече навършени години по пол
Данни за работа с родители
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В контекста на съвременния образователен процес отношението учител – ученик
– родител има все по-доминиращо значение.
Като цяло родителите активно присъстват в училищата, намиращи се на
територията на община Исперих. По проект „Подобряване на качеството на
образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на
учебния процес", родителите се включват в дейностите „Отдих“ и „Занимания по
интереси“. Родителите присъстват и участват в представителните изяви на групите за
целодневна подготовка.
Един от основните проблеми са ранните бракове сред ромското население. В
училищата на територията на общината се водят лектории и се осъществява ежедневна
работа с родителите, но е необходимо изготвянето на цялостна програма за работа с
всички родители, особено на ромските деца за изграждане на добри нагласи към
необходимостта от образование на децата им.
2. Приоритет: Здравеопазване
Здравното обслужване на населението се осъществява от лечебни заведения за
болнична и извънболнична помощ.
2.1. Болнична медицинска помощ
„МБАЛ-Исперих” е стационарно заведение за лечение на остри и обострени
заболявания с капацитет 98 легла. Обслужва населението от региона, както и голям
брой населени места от съседни общини – Главиница, Дулово, Самуил и Завет.
Оборудвано е с модерна апаратура и медицинска техника.
2.2. Извънболнична медицинска помощ
2.2.1. Амбулатории за първична медицинска помощ
Към периода на изготвяне на плана в РЗИ – Разград са регистрирани:
 Амбулатория за първична медицинска помощ - индивидуална практика 9
 Лекарски практики по дентална медицина:
 на индивидуална практика - 11
 на групова практика - 1
2.2.2. Специализирана извънболничана медицинска помощ
 Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална
практика - 12
 Медицински център - 1
 Медико-диагностична лаборатория - 1
 Медико-техническа лаборатория - 2
2.2.3. Спешна медицинска помощ.
На територията на община Исперих функционира Филиал за спешна
медицинска помощ.
Запазват се тендинциите за трайно незаети лекарски практики, което създава
проблеми в качеството на обслужване на населението. Тревожно е състоянието в някои
населени места, където поради липса на общопрактикуващи лекари (ОПЛ) пациентите
са избрали личен лекар от съседна или отдалечена лекарска практика. Това създава
проблеми с обслужването, лишавайки пациентите от своевременен достъп до
специализирана медицинска помощ и евентуално болнично лечение.
Като проблем се очертава големият брой здравно неосигурени лица. Повече от
половината ромско население в общината е с прекъснати здравно осигурителни права.
Основните причини за увеличаване на броя на здравно неосигурените в общината са
високата безработица и ниският социален статус на хората.
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Друг важен проблем е намаляването на раждаемостта през последните години,
както за страната, така и за община Исперих по данни на РЗИ – Разград.
Раждаемост в община Исперих
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Живородени
Живородени
Живородени
общо момчет момичета общо момчет момичета общо момчета момичета
а
а
186
93
93
196
104
92
178
93
85
На фона на общата тенденция на ниска раждаемост в община Исперих, при
ромското население тя е сравнително висока. Върху раждаемостта съществено влияние
оказват недостатъчната материална и жилищна осигуреност на семействата,
снижаването на жизнения стандарт и високото ниво на безработица сред младите
възрастови групи.
Обхватът на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации по
Имунизационния календар на Република България е доста висок - 91,52% (според
данни, предоставени от РЗИ - Разград за 2013 г.). Сред уязвимите общности съществува
затруднение с обхващането на деца, които често пътуват извън граница с родителите
си.
През последните години са проведени профилактични прегледи, имунизации и
изследвания в населени места с преобладаващо ромско население, чрез мобилни
медицински кабинети.
През месец ноември 2012 г. са извършени педиатрични прегледи на 30 деца от
с.Вазово с мобилни единици на Министерство на здравеопазването. Инициативата е
част от Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите (2012 -2020).
Смъртността в община Исперих през последните години, с малки колебания е
със стойности близки на тези в страната.
2010 г.
Брой
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285

22569

2011г.
На
1000
души
население
12,63

Брой

Население

338

22251

2013 г.
На
1000
души
население
15,19

Забележка:

Брой

307

По

Население

21933

данни

На
1000 души
население
14,00

на

РЗИ

Разград
Основните причини за нарастване на общата смъртност са:
- неблагоприятни промени по възрастовата смъртност, изразяващо се в
нарастване на смъртността в активната възраст от социално значими
заболявания, особено сред мъжете;
- рискови фактори, свързани с начина на живот на населението –
тютюнопушене, нерационално хранене, стрес и др.;
- социално-икономически фактори.
Не на последно място показателите за смъртността се влияят от нивото на
медицинската помощ оказана на населението, по отношение на нейната достъпност,
своевременност и качество.
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В детските градини и училищата на територията на община Исперих са
обособени и оборудвани здравни кабинети, в които работят медицински сестри и
фелдшери. Едно от задълженията им е да провеждат здравни беседи, както с учениците
така и с техните родители. Разглеждани теми в детските градини и училищата са:
„Лична хигиена”, „Защо са необходими имунизациите?”, „Пубертет, ранен секс и
венерически заболявания”, „Нежелана бременност”, ”Опасност от ранни бракове”,
„Вреда от тютюнопушенето”, „Превенция на ХИВ/СПИН” и др.
Медико-социалната работа с ромските жени и девойки се осъществява от
здравния медиатор. Той контактува с ромската общност, здравните институции и е
посредник, който улеснява достъпа до здравни и социални услуги на представители от
уязвими малцинствени групи. Изключително добре се приема от ромските семейства и
е в помощ при възникване на проблеми от различен характер. Извършва патронаж на
рискови семейства, бременни и млади майки. Информира и разяснява какви са правата
и задълженията на пациента. Консултира целевата група по проблемите на семейното
планиране и репродуктивното здраве. Обяснява ползата от ваксинациите и
имунизациите. Предоставя информация и материали за здравословен начин на живот.
Положителните резултати от работата му налагат необходимостта от
увеличаване броя на здравните медиатори. За ефективността на тяхната работа ще
спомогнат провеждането на периодични обучения за поддържане на квалификацията
им, което ще осигури тяхната трайна и устойчива реализация.
Най-често срещаните болести са така наречените социално значими заболявания:
сърдечно-съдови заболявания /хипертонична болест, исхемична болест на сърцето,
мозъчен инсулт/, захарен диабет, хронични болести на дихателната система, психични
заболявания. Водеща роля за възникването им имат възрастта, условията на средата и
начинът на живот: тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нервно напрежение,
намалена двигателна активност и др. Социално значимите заболявания имат най-голям
дял от общата заболеваемост, временна нетрудоспособност и инвалидността.
Представителите на уязвимите групи се сблъскват с трудности при профилактиката и
ранното диагностиране на често срещаните заболявания, като сърдечно-съдовите,
онкологични и белодробни заболявания.
Достъпът до здравни услуги е проблем за неосигурените лица, особено за тези от
малките и отдалечени населени места. Ограничаването на достъпа до здравни услуги,
недостатъчните финансови ресурси и принудително налаганите самоограничения в
потреблението съдействат за високите нива на заболеваемостта, на общата и детска
смъртност, влошават качеството на живот и възпрепятстват демографското развитие.
Проблеми:
 Безработица, водеща до намаляване на доходите на голяма част от
населението, влошена структура на разходите и потреблението;
 Голям брой здравно неосигурени лица. Трайно се оформя една рискова група,
която не е в състояние да ползва пълният обем медицински услуги с всички
неблагоприятни последствия от това;
 Нисък социален статус и здравна култура на голяма част от населението и
невъзможност за заплащане на лечението;
 Увеличава се броят на болните със социално значими заболявания, което е
предпоставка за нарастване броя на лицата с увреждания.
3. Приоритет: Жилищни условия
Преобладаващата част от ромското население живее в четири от най-големите
населени места на територията на общината – Исперих, Вазово, Китанчево и Подайва.
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Останалата част от тях живеят в по-малките села. Ромите са заселени компактно, в
обособени квартали, но не са отделени от останалата част на населеното място.
Изключение прави един от ромските квартали в град Исперих – кв. „Запад”. Той
е извън регулация. Населението там бързо се увеличава в следствие на естествения
прираст. Жилищата в този квартал са пренаселени. Обитават се от по няколко
семейства, обикновено с две, три или повече деца. Те са с лоши материално-битови и
санитарно-хигиенни условия. Зачестяват случаите на безразборно строителство без да
има инфраструктура за това.
Градът е с добра инфраструктурата, с изключение на този квартал. Жилищата са
електрифицирани и водоснабдени.
Проблеми:
- Съществуват неурегулирани имоти;
- Незаконно строителство;
- Лоша инфраструктура.
4. Приоритет: Заетост и безработица
Състоянието на икономиката не дава възможност за трудова заетост – голям
брой от промишлените предприятия в момента не работят или работят с малък
капацитет. Ниската степен на образование, липсата на съответна квалификация още
повече стеснява кръга от възможности за намиране на постоянна работа. Поради тези
причини, ромското население емигрира в страните от европейската общност. Основния
поток е насочен към страните от западна Европа – Германия, Белгия, Холандия и др.
Друга част се насочват към големите градове в страната.
Профилът на безработицата на територията на община Исперих показва
тенденция за постоянна регистрирана безработица на ниско квалифицираните и/или без
квалификация жители на общината. Съотношението между икономически активното
население в Община Исперих и регистрираните безработни към 30.09.2014 г.
представлява 19,5 %, на база 1781 регистрирани лица. На база експертна оценка,
приблизително 22 % са се определили като роми. Важно е мястото на лица определени
като неравнопоставени на пазара на труда от рискови групи, в т.ч. трудоустроени,
майки с деца до 3 г., продължително безработни, лица до 29 г., както и високия процент
на лицата над 50 г. Съществува и определено значителен процент на нерегистрираните
в бюрата по труда.
Включени в заетост към 30.09.2014 г. са 790 лица, от тях 135 по програми и
мерки за заетост, 655 са на несубсидирани работни места.
От всичко започналите лица, 68 лица са от ромски произход, 23 от тях са
включени в програми за заетост, в т.ч. 7 лица по НП „ОСПОЗ”, 16 безработни по схеми
на ОП „РЧР”.
Дирекция Бюро по труда – Исперих активно реализира държавната политика за
насърчаване на заетостта и закрила при безработица и популяризира текущите
програми и насърчителни мерки за заетост сред работодателите в региона, с акцент на
уязвимите групи на пазара на труда.
Динамика на безработицата:
Относителният дял на жените роми в структурата на безработица е поголям в сравнение с групата на мъжете роми. Устройването на работа на лицата,
без образование и квалификация, в повечето случаи е възможно само чрез
субсидирани работни места. Това са предимно лица от ромски произход. Много
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малко са ромите на постоянен трудов договор, наети в предприятията и
институциите на територията на общината. Основния процент на работещите
идва от сезонната работа, предимно в строителството в големите градове на
страната и курортите. Много малък е и броят на работещите в селското
стопанство - като наети в кооперации и фирми или като земеделски
производители. Причините за малкия брои регистрирани земеделски
производители са недоброто познаване на селскостопанската работа и липсата на
информация за възможностите, които предлагат оперативните програми /особено
Програмата за развитие на селските райони/ за развиването на селскостопански
бизнес.
Майките с деца до 3 годишна възраст, както и хората с увреждания, трудно
намират реализация, особено, ако са от ромски произход. Забелязва се тенденция
на увеличаване на времето на престой на безработните на трудовия пазар. Нивото
на образование е фактор при съкращения, по-бързо се освобождават тези с пониско ниво на образование. Задълбочаването на финансовата и икономическата
криза, преструктурирането на сектора икономика, влияе върху обхвата и
структурата на безработицата.
Като цяло в общината няма изразени дискриминационни отношения от страна на
мнозинството към ромите и обратно - ромите имат нормални отношения с останалите етноси.

5. Приоритет: Култура и спорт
Град Исперих е утвърден общински културен център, разполагащ с
историко –археологическия резерват „Сборяново”, читалище, исторически музей,
етнографска къща-музей, библиотека.
На територията на общината съществуват 24 читалища. Всички те развиват
културна и просветна дейност чрез библиотеки, различни школи по изкуства и
езикова подготовка.
Културната дейност основно е съсредоточена в гр. Исперих и в селата
Тодорово, Китанчево, Вазово, Конево, Лъвино и Подайва.
Ниска е степента на участие на ромите в обществения живот. В повечето населени места
представителството им в читалищните и училищните настоятелства е символично или липсва.

Необходимо е те да се привлекат и активно да се включат в различни сфери на
културния живот в общината.
Пример за положителния ефект от функционирането на обществена структура е ромския
общностен център във с. Вазово. Благодарение на съществуването на този център ромите от
Вазово са по организирани, отговорни и активно се включват в живота на селото и различните
институции - училище, читалище и др. Ромската общност във Вазово постепенно се превръща в
равностоен партньор на другите общности и представителите й са търсени от всички
институции при решаването на проблеми от различен характер във всички сфери на
обществения живот.

Представители на ромския етнос има в Общински съвет – Исперих, кметове по
населени места, експерти в Общинска администрация, ромски образователни
медиатори, здравен медиатор, педагози в детски и учебни заведения.
В началото на всяка година Общинският съвет приема годишна програма за
развитие на читалищната дейност в общината. За 2014 година са включени
мероприятия, целящи взаимното опознаване на фолклорните традиции и обичаи на
местно ниво, като се създадат певчески и танцови състави към народните читалища,
съвместно провеждане на културно-просветни програми и чествания на празниците на
ромските малцинства.
Проблеми:
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- Недостатъчен брой мероприятия с участието на роми;
- В селата децата и възрастните роми не посещават читалищата;
- Сформиране на ромски музикално-театрални и други формации;
- Съвместно провеждане на традиционните празници на етносите.
Културният календар на общината е богат. Утвърдилите се от години насам
традиционни „Майски празници” събират ежегодно в града представители на
различните етноси и създават празнична атмосфера за гражданите и гостите на
града. Културните институции в Общината се стремят да привличат към
дейностите си децата от ромски произход.
Спортна инфраструктура
В Исперих съществуват добри спортни традиции. Заниманието със спорт е
добра основа за интеграция и изграждане на толерантност към различните
етноси.Традиция е всяка година в първата събота на месец септември да се
провеждат конни състезания и народни борби, което се посреща с голям ентусиазъм
от населението.
В община Исперих има регистрирани спортни клубове: футбол, борба, волейбол и
други, които постигат добри регионални и национални успехи.
Всяка година се провеждат Ученически игри. В тях вземат участие ученици от
всички училища на територията на общината. В рамките на ученическите игри се
провеждат състезания по шест вида спортни дисциплини: футбол, хандбал, волейбол,
баскетбол, тенис на маса и бадмингтон. В тези състезания участват ученици от
различни етноси.
Към момента в общината няма изградена цялостна политика за работа с ромската
общност. Общинската администрация полага значителни усилия за решаване на проблемите на
общността, влага средства за подобряване на инфраструктурата, опитва се да реши проблема с
жилищата и заетостта на ромите, но засега резултатите са променливи и не винаги имат траен
характер. Причините за това са не само липсата на средства, но и много ниската активност от
страна на ромската общност. Тази пасивност на общността е продиктувана от факта, че в
повечето случаи ромите не са участвали при обсъждането на проблемите, очертаване на
възможностите за разрешаването им и поемането на отговорности от самите тях.
Общината осъзнава необходимостта от разработване на цялостен подход за
интеграцията на ромската общност, който да обединява мерки в образованието,
здравеопазването, инфраструктурата и жилищните условия и др.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ЗА
ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ
2015 – 2020
Приоритетни области на действие са:
ПРИОРИТЕТ I: ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
ПРИОРИТЕТ ІV: ЗАЕТОСТ
ПРИОРИТЕТ V: КУЛТУРА И СПОРТ

ПРИОРИТЕТ I: ОБРАЗОВАНИЕ
Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено
образование в мултикултурна образователна среда.
ФИНАНСИРАНЕ
ЦЕЛИ
ЗАДАЧИ
ДЕЙНОСТИ
ОТГОВОРНА
ВРЕМЕВИ
СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК
ИНДИКАТОРИ
ИНСТИТУЦИ
ПЕРИОД
Я
1.Гарантиране на 1.1.Обхващане на
1.1.1.Поддържане
Община
2015 - 2020
Не са
Децата и
равен достъп до
всички ромски деца на картотека на
Исперих
г.
необходими
учениците от
качествено
подлежащи
Училища
малцинствата
образование
ученици и деца
за ДГ и 1 клас
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1.1.2.Постепенно
въвеждане
на целодневна
организация
на учебния ден
до седми клас

МОН
Училища

2015 - 2020
г.

В рамките
на
утвърдения
държавен
бюджет;
Общински
бюджет;
Европейско
финансиране

1.2.Кандидатстване
с
проекти в
образователната
система с активното
включване на НПО

1.2.1.Допълнител
ни занимания за
деца и
ученици, за които
българският език
не е майчин

Училища
Детски
градини
НПО

2015 - 2020
г.

Европейско
и национално
финансиране

1.3.Осигуряване на
подкрепа за ранното
детско развитие в
семейна и
общностна среда

1.3.1.Създаване на
общностни/младе
жки центрове в
квартали на
уязвими
общности
1.4.1.Намаляване
на разходните
бариери за
семейства без или
с ниски доходи

Община
Исперих

2017 - 2020
г.

Училища
Детски
градини

2016 - 2020
г.

1.4.Стимулиране
посeщаемостта в
детски градини

МОН
ОПРЧР
Общини

Брой разкрити
групи
Брой ученици,
ползватели на
услугата

ОП НОИР
„Твоят час“

Брой включени
ученици от
етническите
малцинства

Външно
финансиране

СМР по
подхода
ВОМР

Разкрити 8 центъра
в населени места

Външно
финансиране

Ромски
Образователен
Фонд

Брой обхванати
деца
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1.5.Намаляване до
минимум на
отпадането от
образователната
система

1.4.2.Осигуряване
на
асистенти/образов
ателни медиатори
от съответните
уязвими
общности в
детските градини
и училищата
1.5.1.Създаване на
общински
междуинституцио
-нален механизъм
за ранна
интервенция на
отпадането и за
действия при
наличието на
отпадане
1.5.2.Осъществява
-не на ефективен
контрол над
посещаемостта,
включително чрез
въвеждане на
иновативни
системи за
отчитане на
присъствието

Училища
Детски
градини
НПО

2017 - 2020
г.

Външно
финансиране

ОП НОИР
ОП РЧР

Брой назначени
образователни
медиатори

Училища,
Община
Исперих
НПО
ОЗД

2017 - 2020
г.

Външно
финансиране

ОП РЧР
OP НОИР

Създаден механизъм
и разписан
правилник за
действие

Училища
Община
Исперих
НПО
РУО

2017 - 2020
г.

Външно
финансиране

ОП НОИР

Брой осъществени
съвместни
проверки.
Внедрена пилотна
система за
електронно
отчитане на
присъствието
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2.Приобщаване и
приемане на
родителите-роми
към
образователния
процес

3.Усъвършенства
не
на
образователните
условия за
качествено
образование на
квалификацията
на
педагогическите
специалисти за
взаимодействие в
мултиетническа
образователна
среда

2.1.Засилване на
участието на
родителите от
ромски произход в
училищния живот

2.1.1.Включване
на родители от
уязвимите групи в
родителски
активи, училищни
настоятелства и
обществени
съвети към
детските градини
и училищата

Училища
Детски
градини

2015 - 2020
г.

Не са
необходими

2.2.Стимулиране на
родителите
за
завършване
на
основно и средно
образование.

2.2.1.Сформиране
на паралелки за
обучение
на
пълнолетни лица
от
ромски
произход
без
основно
или
средно
образование
3.1.1.Квалификац
ия
на учители,
директори и
други
педагогически
специалисти за
работа в
мултикултурна
среда

Училища

2015 - 2020
г.

Не са
необходими

В рамките на
делегирания
бюджет

Брой пълнолетни
лица обхванати в
различни форми на
обучение

Училища

2015 -2020 г.

Външно
финансиране

ОП НОИР

Брой обучени
педагогически
специалисти

3.1.Формиране на
интеркултурна
компетентност на
директори,
учители и други
педагогически
специалисти

Брой включени
родители от
уязвими групи
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ПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми
ФИНАНСИРАНЕ
ЦЕЛИ
ЗАДАЧИ
ДЕЙНОСТИ
ОТГОВОРНА
ВРЕМЕВИ
СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК
ИНДИКАТОРИ
ИНСТИТУЦИ
ПЕРИОД
Я
1.Намаляване на 1.1.Ранна
1.1.1.Активно
Община
2015 - 2020
Не са
Брой обхванати
детската
регистрация на
съдействие от
Исперих
г.
необходими
бременни от
смъртност
бременните и
страна на
лични лекари
етническите
наблюдение по
медиаторите в
здравен
малцинства до
време на
усилията на
медиатор
четвъртия месец
бременността
личния лекар за
обхващане на
бременните до
четвъртия месец с
регистрация
1.2.Намаляване на
бременностите в
юношеска възраст

1.2.1.Провеждане
на беседи с
подрастващи и
млади хора и с
техните родители
за начините за
предпазване от
нежелана
бременност

Община
Исперих
РЗИ
лични лекари
здравен
медиатор
мед.
специалисти от
училищата

2015 - 2020
г.

Не са
необходими

-

Брой
проведени
беседи
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2.Подобряване
здравната помощ
за новородените
и децата в
предучилищна
възраст

2.1.Своевременно
регистриране на
новородените и
децата при личен
лекар

2.2.Повишаване на
обхвата с
имунизации по
Националния
имунизационен
календар

2.3.Редовно
провеждане на
профилактични
прегледи за
съответната
възрастова група

1.2.2.Организиране
на консултативни
кабинети в
квартали с ромско
население за
сексуално и
репродуктивно
здраве
2.1.1.Издирване на
деца от ромски
произход без
личен лекар и
разясняване на
родителите им
важността от
регистрирането им
2.2.1.Провеждане
на беседи с
младите майки за
значението на
имунизациите

2.3.1.Провеждане
на профилактични
прегледи с
мобилни
педиатрични
кабинети в
квартали с
преобладаващо
ромско население

Община
Исперих
РЗИ
лични лекари
здравен
медиатор

2015 - 2020
г.

Не са
необходими

-

Брой
консултации в
квартали с ромско
население

Община
Исперих
лични лекари
РЗИ
здравен
медиатор

2015 - 2020
г.

Не са
необходими

-

Брой деца записани
при личен лекар

Община
Исперих
лични лекари
медицински
специалисти от
учебни
заведения
здравен
медиатор

2015 - 2020
г.

Не са
необходими

-

Брой проведени
беседи

РЗИ
лични лекари
здравен
медиатор

2015 - 2020
г.

-

Държавният
бюджет

Проведени
профилактични
прегледи с мобилни
педиатрични
кабинети
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2.4.Превенция на
изоставането на
деца от уязвими
общности в
институциите
3.Подобряване на 3.1.По-пълно
профилактичните обхващане на
дейности сред
ромското население
ромското
с профилактични
население
прегледи

3.2.Превенция и
контрол на ХИВ,
туберкулоза и
сексуално
предавани
инфекции сред
уязвими ромски
общност

2.4.1.Разкриване
на общинско звено
„Майка и бебе”

Община
Исперих

2015 - 2020
г.

-

Европейски
програми и
проекти

Разкрито звено

3.1.1.Провеждане
на ранна
диагностика и
скринингови
изследвания за
превенция на
онкологични и
хронични
заболявания
3.2.1.Провеждане
на здравни беседи
в ДГ и училищата
от училищните
медицинските
специалисти

Община
Исперих
лични лекари
РЗИ

2015 - 2020
г.

-

Европейски
програми и
проекти

Брой проведени
срещи

Община
Исперих
медицински
работници в
училища и ДГ

2015 - 2020
г.

Не са
необходими

-

Брой обхванати
деца и ученици

3.2.2.Формиране в
училищата на
извънкласни
форми на здравно
образование

Община
Исперих
РЗИ
лични лекари
училища

2015 - 2020
г.

Бюджети на
училища

-

Брой създадени
извънкласни форми
Брой обхванати
деца и ученици

3.2.3.Информиране
на лица от
уязвимите
общности за
здравноосигурител
ните им права и
задължения, за
правата им като
пациенти

Община
Исперих
лични лекари
здравен
медиатор

2015 - 2020
г.

Не са
необходими

-

Брой информирани
лица
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3.3.Ограничаване
броя на лицата
използващи
наркотични
вещества

4.Целево
подготвяне на
младежи от
уязвимите
общности за
кандидатстване в
медицински
университети и
колежи

4.1.Професионално
ориентиране на
младежи от
уязвимите
общности за
следване в
медицински
университети

3.2.4.Анонимно и
безопасно
изследване на
ХИВ и сексуално
предавани
инфекции

РЗИ

2015 - 2020
г.

-

Национална
програма за
превенция и
контрал на
ХИВ и
сексуално
предавани
инфекции

Брой изследвани
лица

3.3.1.Изследване и
картографиране и
на проблема
свързан с
използването на
наркотични
вещества

НПО
Училища
Община
Исперих

2016 - 2020
г.

Външно
финансиране

ОП РЧР

Брой проведени
проучвателни
дейности

3.3.2.Повишаване
на
информираността
сред местните
общности за
вредите от
ползването на
наркотични
вещества

Училища
РУ на
Полицията
НПО
Община
Исперих
РЗИ

2015 - 2020
г.

Външно
финансиране

ОП РЧР

Брой проведени
информационни
дейности

4.1.1.Провеждане
на информационни
кампании

Община
Исперих
Училища

2015 - 2020
г.

Не са
необходими

-

Брой записани
младежи в
медицински
университети

70 /93

ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура
ФИНАНСИРАНЕ
ЦЕЛИ
1.Подобряване
жилищните
условия в
квартал „Запад“

ЗАДАЧИ
1.1.Узаконяване на
жилищни имоти
извън регулация

ДЕЙНОСТИ
1.1.1.Създаване на
регистър с
незаконните
постройки в
квартал „Запад“
1.1.2.Създаване на
еднотипни
архитектурни
планове
за
ползване
от
населението

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ
ПЕРИОД

Община Исперих

Община Исперих

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОРИ

2017 г.

СРЕДСТВ
А
Не са
необходим
и

-

Създаден регистър

2017 - 2018
г.

Външно
финансира
не

Частни
донори

Създадени 3 вида
еднотипни
архитектурни плана
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2. Подобряване
на жизнената
среда в ромските
квартали

1.1.3.Определяне
на
социално
поносими такси за
отстъпено право
на
строеж
на
крайно нуждаещи
се граждани
1.2.Подобряване
1.2.1.Подобряване
контрола
над на контрола над
строителството
строителството за
недопускане
изграждането на
незаконни
жилищни
постройки

Община Исперих

2017 г.

Не са
необходим
и

-

Издадена общинска
наредба

Община Исперих

2015 - 2020
г.

Не са
необходим
и

-

Брой проведени
проверки

1.3.Осигуряване на 1.3.1.Изграждане
жилища за най- на
социални
маргинализираната жилища
част от населението
на квартал „Запад“

Община Исперих
НПО

2015 - 2020
г.

Външно
финансира
не

ПРСР
2014 - 2020 г.

Брой проектирани и
изградени жилища

2.1.Изграждане на 2.1.1.Изграждане
инфраструктура
или реновиране на
детски площадки и
места за отдих в
ромските квартали
или в близост до
тях
2.1.2.Изграждане
на
техническа
инфраструктура и
осветление
в
ромските квартали

Община Исперих

2017 - 2020
г.

Външно
финансира
не

СМР по
подхода
ВОМР

Брой изградени
реновирани обекта

Община Исперих

2017 - 2020
г.

Външно
финансира
не

СМР по
подхода
ВОМР
ПРСР
2014 – 2020
г.

Брой изградени
обекта
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ПРИОРИТЕТ ІV: ЗАЕТОСТ
Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите и останалите уязвими етнически групи до пазара на труда и повишаване на
дела на заетите сред тях
ФИНАНСИРАНЕ
ЦЕЛИ
1.Осигурявяне
на достъп на
безработните
роми до
пазара на труда

ЗАДАЧИ
1.1.Повишаване
на
пригодността за
заетост и
квалификацията
на
ромите

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ
ПЕРИОД

СРЕДСТВА

1.1.1.Организиране
на обучителни
курсове за
безработни
лица

Община Исперих
Д „БТ”

2015 - 2020
г.

В рамките на
бюджета

1.1.2.Включване
на местното ромско
население при
реализацията на
инфраструктурни
проекти

МТСП
Д „БТ”
Частни
инвеститори

2015 - 2020
г.

В рамките на
бюджета

Д „БТ”

2015 - 2020

В рамките на

1.1.3.Насърчаване

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОР
И
Кандидатстван Брой обучени
е
роми
по ОП РЧР и
други
програми и
проекти
Брой включени
роми

Оперативни

Брой
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на заетостта чрез
програми и мерки
по реда на ЗНЗ в
рамките
на
годишните
програми за заетост
и обучение
по НПДЗ и др.
планове
2.Стимулиране
на
заетостта
сред
дълготрайно
безработните
жени
в
ромската
общност

2.1.Изпълнение
на
проекти
насочени
към
безработицата
сред
ромските
жени

г.

бюджета

програми
от бюджета за
активна
политика
на пазара на
труда

реализирани
програми и
брой
включени
роми

2.1.1.Създаване на
социално
предприятие
за
ангажиране
на
дълготрайно
безработни/не
активни жени от
ромски произход

Община Исперих
НПО

2016 - 2020
г.

Външно
финансиране

ОП РЧР

Брой
ангажирани
жени от ромски
произход

2.1.2.Обучение
в
предприемачество,
с фокус към жените
от
ромски
произход.

Община Исперих
НПО

2017 - 2020
г.

Външно
финансиране

ОП РЧР

Брой жени от
ромски произход
обучени в
предприемачеств
о.
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Приоритет V: Култура и спорт
Основна цел: Създаване на условия за равен достъп на уязвимите общности до обществения културен живот и съхранение и
развитие на културна идентичност на етносите
ФИНАНСИРАНЕ
ЦЕЛИ
ЗАДАЧИ
ДЕЙНОСТИ
ОТГОВОРНА
ВРЕМЕВИ
СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК
ИНДИКАТОРИ
ИНСТИТУЦИЯ
ПЕРИОД
1.Постигане на
устойчивост в
резултатите на
културната
интеграция на
ромите и
маргинализиран
ите групи

1.1.Да
постигне
културна
интеграция
на ромите

се 1.1.1.Реализиране
на инициативи със
социална
насоченост с цел
социална и
културна
интеграция
на
различни социални
общности

2.Запазване и
развитие на
културната
идентичност на
малцинствените
общности

2.1.Развитие и
опазване на
културната
идентичност на
ромите

2.1.1.Популяризира
не на традициите
на етноса в региона
чрез
участие
в
различни форми и
културни събития
Фолклорен
фестивал

Община
Исперих
Читалища

2015 - 2020 г.

В рамките
на бюджета

Програми и
проекти

Брой проведени
инициативи

Община
Исперих
Читалища

2015 - 2020 г.

В рамките
на бюджета

Програми и
проекти;
Общински
бюджет

Проведени
мероприяти
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”Божурите”
2.1.2.Възстановка
на
обичаи,
характерни за
етноса

Читалища

2015 - 2020 г.

В рамките
на бюджета

Програми и
проекти;
Общински
бюджет

Проведени
мероприятия

2.1.3.Организира
не на тематични
вечери

Читалища

2015 - 2020 г.

В рамките
на бюджета

Проведени
мероприятия

2.1.4.Привличане
на младите роми
в Библиотеките
по места

Читалища

2015 - 2020 г.

Не са
необходими

Програми и
проекти;
Общински
бюджет
Общински
бюджет

Проведени
мероприятия
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Очаквани резултати:
Изграждането на сътрудничество и поддържането на постоянен диалог между
ромската общност и държавните учреждения е предпоставка за реализиране на
стратегиите за интеграция на ромите в българското общество, с гаранция за
икономически просперитет. Решаването на проблеми на дадената малцинствена
общност, с помощта на нейни представители, били те от конкретен и/или от общ
характер, чрез активни действия за реализиране на съвместни програми, европейски
проекти, информиране и превенция са залогът за бъдещо развитие.
Конкретно в края на периода на плана за действие се стремим да постигнем:
 Повишено качество на образование на учениците в уязвимо социалноикономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за ученици
в сходна ситуация;
 Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора в
кварталите;
 Намалена безработица сред малцинствата;
 Подобряване на жилищните условия на целевата група;
 Изграждане и узаконяване на нови жилища, зелени площи и детски
площадки;
 Съхранена идентичност на малцинствените общности.
Мониторинг на изпълнението:
Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от Общински
съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ) чрез
разработена система за мониторинг и прилагане на различни форми за наблюдение и
оценка.
Мониторинга се осъществява, чрез системно събиране и анализиране на
информация, както и съгласуване на мерките по плановия документ. Община Исперих
ще включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението.
На база тези функции основните методи на мониторинга са:
 Отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана
в административен мониторингов доклад;
 Формиране на коригиращи мерки, с оглед изпълнението на заложените
дейности по приоритетите на плана;
 ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада;
 Докладът се представя за одобрение пред ОССЕИВ;
 Докладът се приема от Общински съвет.
Заключение
Важен фактор за изпълнението на общинския план за действие е да се
организира и толерира включването на всички институции, официално представени
ромски организации по места, отделни ромски представители на компактни групи от
ромското население, както и НПО.
Последното е съществено за гарантиране на диалог на активно включване на
всички лица от ромски произход в обществения живот, общинските и европейски
програми с общата цел да се създаде обединяване усилията на всички етноси на
територията на община Исперих за увеличаване на просперитета и икономическото
благоденствие на хората от общината.
Забележка:
ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ Е ОТВОРЕН ДОКУМЕНТ И ПОДЛЕЖИ НА
АКТУАЛИЗАЦИЯ И ДОПЪЛВАНЕ С ДАННИ НА ВСЕКИ 6 ШЕСТ МЕСЕЦА.
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ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула– Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Исперих за 2017г.
Адв . Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула– Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културнопросветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културнопросветни задачи. Читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Целите на
народните читалища са да задоволяват потребностите на гражданите, свързани с:
развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в
населеното място, където осъществяват дейността си; запазване на обичаите и
традициите на българския народ; разширяване на знанията на гражданите и
приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; осигуряване на достъп до
информация.
Съгласно чл. 26а от Закона за народните читалища председателите на народните
читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10 ноември
представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година. Кметът на
общината внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна
програма за развитие на читалищната дейност в съответната община. Ежегодно до 31
март, председателите на читалищата представят пред кмета на общината и общинския
съвет доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета
средства през предходната година. Докладите на читалищата се обсъждат от
общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с участието на
представителите на народните читалища - вносители на докладите.
С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
С цел развитие на читалищната дейност в Община Исперих, на основание чл.21,
ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих за
2017г.
2. Финансовото обезпечаване на дейностите по програмата при необходимост
ще бъде договорено в индивидуален договор, сключен между Кмета на община
Исперих и съответното читалище.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите за становище.
Заповядайте г-жо Димитрова , като председател на водеща комисия.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура,
спорт и туризъм».
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
28.11.2016 г. от 16.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
5
5

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

0

Становището на комисията е докладната да бъде внесена за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия.
Бехчет Сюлейман– Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финансии и бюджет” проведено на 28.11.2016 г. от 15.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
5
5

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.
Въпроси, мнения по докладната имате ли.
Няма.
Моля, да гласуваме.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 248
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С цел развитие на читалищната дейност в Община Исперих, на основание чл.21,
ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих за
2017г.
2. Финансовото обезпечаване на дейностите по програмата при необходимост
ще бъде договорено в индивидуален договор, сключен между Кмета на община
Исперих и съответното читалище.
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОГРАМА
за развитие на читалищната дейност в община Исперих
за 2017 година
I. ВЪВЕДЕНИЕ
На територията на община Исперих развиват дейността си 24 читалища, които
задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на
културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ. Активно
работят НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево с една група за автентичен фолклор с над 6
отличия от събора в Копривщица, самодейни колективи при НЧ „Наука - 1937г.“
с.Тодорово и НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево и НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих със
своите самодейни колективи, много от които с награди и отличия от национални и
международни фестивали, както и участия в самостоятелни концерти по повод
Национални празници. Останалите 20 читалища развиват своята дейност предимно
отбелязвайки селищни, религиозни и национални празници.
Към 22 читалища в община Исперих функционират библиотеки, единствено в
читалище „Рома-Вазово-2007г.“ няма обособена такава, поради неудобството на
сградата, в която се помещава читалището, а към читалище „Съзнание 1891“
гр.Исперих не функционира такава, поради наличието на Централна общинска
библиотека.
Читалищата се управляват от Настоятелства и набират средства от: членски
внос, културно-просветна дейност, субсидии от държавния и общинския бюджети,
наем от движимо и недвижимо имущество, дарения и завещания и други приходи.
Държавната субсидия се разпределя от общинска комисия и се разходва предимно за
фонд работна заплата на читалищните секретари.
По силата на § 4 (1) от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНЧ на
читалищата НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово, НЧ
„Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ
„Просвета 1929“ с.Духовец, НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково, НЧ „Пробуда
1927“ с.Китанчево, НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево, НЧ „Развитие - 1928г.“
с.Лудогорци, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец, НЧ
„Елин Пелин 1930“ с.Подайва, НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино, НЧ „Пробуда 1929“
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с.Свещари, НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище, НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово и НЧ
„Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово е предоставено безвъзмездно право на ползване и
стопанисване на сградния фонд с решение на Общински съвет - Исперих. В селата
Бърдоква, Делчево, Духовец, Печеница, Къпиновци, Яким Груево, Средоселци и Малко
Йонково читалищата се помещават в една сграда с кметствата. В изпълнение на §6 от
Закона на част от читалищата е предоставена за ползване общинска земеделска земя.
Проблеми с оземляването имат:
•НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово не разполага със стопанска земя
•НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ с.Къпиновци не разполага със стопанска земя
•НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково разполага с 25дка пасища
• НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци разполага с 50дка гори
• НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих разполага с 50дка, от които 44дка пасища и
6дка обработваеми земи
Всички читалища в община Исперих са с регистрация в Министерството на
културата и имат съдебна регистрация. Членове са на Съюза на българските читалища
и редовно плащат членския си внос. В почти всички читалища с допълваща субсидия от
Министерството на културата бяха доставени компютри и размножителна техника, а в
някои бяха направени частични ремонти и подмяна на дограма. През 2011г. за
допълваща субсидия от МК бяха одобрени три читалища – НЧ „Рома – Вазово – 2007г.“
с.Вазово, НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево и НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих, като
сесията беше за художествено-творческа дейност. През 2015г по проект, финансиран от
Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2014г. бяха ремонтираха
сградите на НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964“ с.Малко Йонково, НЧ „Пробуда 1929“
с.Свещари, НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва. През 2016 година настоятелствата към
читалищата в с.Лъвино, с.Йонково, с.Тодорово, с.Лудогорци и НЧ „Рома – Вазово –
2007г.“ с.Вазово кандидатстваха за безвъзмездно финансиране на ремонтите на
читалищните сгради по Програма за развитие на селските райони. НЧ „Пробуда 1929“
с.Свещари кандидатства по Програмата за оборудване и обзавеждане на ремонтираната
сграда на читалището.
II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна
дейност в община Исперих.
2. Запазване на обичаите и традициите на населението в общината.
3. Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и
постиженията на науката, изкуството и културата.
4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.
5. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението.

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, читални, както и
създаване и поддържане на електронни информационни мрежи.
2. Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество, чрез
създаване на колективи и изпълнители в различните жанрове на изкуството, за които
има необходимите условия.
3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти,
чествания и младежки дейности.
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4. Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини във фоайетата
на читалищата.
5. Събиране и разпространяване на знания за родния край.
6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги на населението.
IV. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА
Месец Януари
 „Исперих - град с името на хан” – конкурс за рисунка и снимка с ученици от
училищата на територията на община Исперих, посветен на 57 години от обявяването
му за град на 3 януари в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 Честване Деня на родилната помощ „Бабин ден” на 21 януари – седянки,
програми в селата Делчево, Свещари, Лъвино, Подайва, Старо Селище, Йонково, Голям
Поровец;
 „Бабин ден” – възстановка на обичая в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 Организиране на кътове в библиотеките на населените места по случай
годишнини от рождението на бележити автори.
 Вечери на младото семейство, организирани от НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово
и НЧ „Просвета - 1942г.” с.Райнино.
Месец Февруари
 Седянка с жените на тема „Най-новата плетка” и „Най-вкусната гозба”.
Изложби на плетива и кулинарии в НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево и НЧ „Наука
9 1937г.“ с.Тодорово.
 Кътове-витрини по повод 144 години от обесването на Васил Левски по
населени места.
 Честване на патронния празник на ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово, съвместно
с НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово.
 Отбелязване Деня на лозаря на 14.02.2017г. и честване Деня на влюбените с
младежки забави в с.Печеница, с.Китанчево, с.Духовец, с.Свещари, с.Подайва,
с.Райнино, с.Йонково, с.Къпиновци, с.Лудогорци, с. Г.Поровец.
 „Кукери - живото наследство на БЪЛГАРИЯ”, организирано от НЧ „Съзнание
1891“ гр.Исперих.
 Сирни заговезни – пресъздаване на обичая и празнично веселие, организирано
от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 Честване Деня на самодееца на 26.02.2017г., организирано от НЧ „Съзнание
1891“ гр.Исперих.
 Честване на юбилейния празник на жители от селото, навършили 80 години,
организирано от НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец.
Месец Март
 Ден на Художествената самодейност – съвместен концерт с гостуващ самодеен
състав, организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 „Работилница за мартеници” – изработване на мартеници в НЧ „Съзнание
1891“ гр.Исперих.
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 Тържествен концерт по повод Националния празник на РБългария,
организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих на 03.03.2017г.
 Организиране на изложби и честване на Баба Марта, Националния празник 3
март, Международния ден на жената и Първа пролет, съвместно с детските градини по
населените места.
 Честване Деня на самодееца от НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ
„Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково, НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево.
Вечер на младото семейство, организирана от НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци.
 Младежки дискотеки, организирани от НЧ „Просвета - 1942г.” с.Райнино и НЧ
„Съзнание - 1927“ с.Вазово.
 Седянка с жените в селото на 08.03.2017г. в НЧ „Самообразование 1901“
с.Голям Поровец и НЧ „Просвета 1920“ с.Старо Селище.
 Забавни игри и викторини по повод Деня на шегата, организирани от НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево.
 Провеждане на отчетни събрания на читалищата във всички населени места.
Месец Април
 Вечер на хумора и сатирата в НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово, НЧ „Просвета 1942г.” с.Райнино, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям
Поровец, НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ с.Къпиновци.
 Общоселско веселие по повод Деня на шегата, организирано от НЧ „Пробуда
1927“ с.Китанчево. Забавни игри и викторини по повод Деня на шегата, организирани
от НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец и НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци.
 Лазаров ден „Да бъдем заедно на Лазаров ден” – възстановка, организирана от
НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 Цветница „Пролетни игри и обичаи”, организирани от НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих.
 „Маската - културно и духовно наследство” – маскарадна обредност, плакат,
графика, рисунка, организирани от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 Маратон на четене на книга на автори от Лудогорието в НЧ „Развитие - 1910“
с.Малък Поровец.
 Детски утра с прочит на приказки по повод Световния ден на книгата,
организирани от НЧ „Самообразувание 1930“ с.Делчево, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино,
НЧ „Просвета - 1942г.” с.Райнино, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово.
 Изложби на великденски яйца в населените места.
 Кътове-витрини по повод Великден и Седмицата на детската книга по
населени места.
 Изложба на яйца и козунаци на 29.04.2017г. в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 Великденски концерт на 29.04.2017г. в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 Организиране на младежка и ученическа дискотека от НЧ „Пробуда 1928“
с.Лъвино.
 Концерт на Балет „Форте” и Танцова школа за свободни танци по случай
29.04. – ден на балета, организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
Месец Май
83 /93

 Младежки дискотеки, организирани от НЧ „Просвета - 1942г.” с.Райнино, НЧ
„Съзнание - 1927“ с.Вазово и НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково.
 Чествания на селищните празници, организирани от НЧ „Пробуда 1927“
с.Китанчево, НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец, НЧ „Развитие - 1928г.“
с.Лудогорци, НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково, НЧ „Пробуда 1927 Йонково” с.Йонково.
 Тържества по случай Първи май в селата Тодорово, Печеница, Китанчево,
Духовец, Подайва, Белинци.
 Тържества по повод Гергьовден в с.Печеница, с.Конево, с.Лъвино, с.Йонково
на 06.05.2017г.
 Гергьовско хоро-веселие с участието на самодейни колективи, организирано
от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих на 06.05.2017г. от 10:30ч. пред паметника „Свети
Георги“.
 Празник на Руската песен, организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих на
09.05.2017г.
 Литературно-музикални програми по повод Деня на библиотекаря,
организирани от НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ
„Самообразование 1901“ с.Голям Поровец.
 „Децата на Европа рисуват” – конкурс за детска рисунка и изложба с рисунки
на децата от община Исперих, организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 Изготвяне на кътове-витрини и организиране на тържества по повод Деня на
славянската писменост и култура на 24.05.2017г. в населените места.
 Концерт по случай 24 май, организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 „Нашенци” – театрална постановка на самодейци от НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих.
 „Да пеем и танцуваме заедно“ в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 Посрещане на похода „По стъпките на четата на Таньо войвода“, организирано
от НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец и НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 Тържества по случай завършване на учебната година в селата.
Mесец Юни
 Честване Деня на детето, съвместно с Детските градини в община Исперих –
рисунка на асфалт, изложба на детска рисунка, състезателни игри, излети до близки
местности в населените места.
 „Детски калейдоскоп” – рисунка на асфалт, организирана от НЧ „Съзнание
1891“ гр.Исперих.
 Организиране на общоселски празник и младежка дискотека от НЧ „Васил
Левски - 1936г.“ с.Печеница.
 Кътове-витрини по случай 2 юни Деня на Ботев и загиналите за отечеството по
населени места в общината.
 „Полети с мен” - фестивал на хвърчилата в ИАР „Сборяново“, организиран от
НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 Честване патронния празник на училището в с.Китанчево, организирано от НЧ
„Пробуда 1927“ с.Китанчево.
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 Честване на селищния празник, организирано от НЧ „Самообразование 1901“
с.Голям Поровец.
 Изпращане на завършващите основно образование ученици с тържества в
селата Вазово, Тодорово, Китанчево, Подайва и Лъвино.
Месец Юли и месец Август
 „Ваканция ура” – празничен концерт в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево.
 Летни ателиета по изкуствата в периода 03.07 – 31.08.2017г., организирани от
НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 Организиране на кътове и витрини в читалищата за рождението на Иван Вазов,
Васил Левски, Васил Априлов, Валери Петров, Дора Габе, Димитър Талев, Ангел
Каралийчев.
 Детски дискотеки, организирани от НЧ „Просвета - 1942г.” с.Райнино и НЧ
„Съзнание - 1927“ с.Вазово.
 Общоселско веселие по повод международния ден на младежта, организирано
от НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево.
 Вечери на младото семейство, организирани в НЧ „Пробуда 1927“
с.Китанчево, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово, НЧ
„Васил Левски - 1936г.“ с.Печеница.
 Вечер на селската жена, организирана от НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово.
 Детски дискотеки, организирани от НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово, НЧ
„Просвета - 1942г.” с.Райнино, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ
„Пробуда 1928“ с.Лъвино.
 Общоселска седянка в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево.
 Честване на религиозния празник Рамазан байрам в населените места.
Месец Септември
 Тържества по повод откриването на учебната година, организирани от НЧ
„Наука 1937“ с.Тодорово, НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Съзнание - 1927“
с.Вазово, НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва, НЧ „Развитие - 1928“ с.Лудогорци,
съвместно с основните училища на 15.09.2017г.
 Кътове и тържества по повод Деня на съединението и Деня на независимостта
на РБългария.
 Откриване на новия творчески сезон в НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово и НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих. Традиционни общоселски събори, организирани от НЧ
„Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево, НЧ „Пробуда 1928“
с.Лъвино.
 Провеждане на шах турнир за учащи в с.Лъвино, организиран от НЧ „Пробуда
1928“ с.Лъвино.
 Европейски дни на наследството – фотоконкурс „Културното наследство на
Исперих” във фоайето на НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 Честване на религиозния празник Курбан байрам в населените места.
Месец Октомври
 Посещение на децата от подготвителната група в ДГ „Братя Грим” с.Тодорово
в библиотеката на НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово.
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 Кътове-витрини по повод годишнини на бележити автори в читалищата от
общината.
 Общоселски веселия по повод селищните празници, организирани от НЧ
„Просвета - 1942г.” с.Райнино и НЧ „Просвета 1920“ с.Старо Селище.
 Забавно-увеселителни вечери, организирани от НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово
и НЧ „Просвета - 1942г.” с.Райнино.
 Възстановка на обичая „Гроздобер” в НЧ „Просвета - 1942г.” с.Райнино.
 Участие на самодейни колективи от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих в Дните
на културно - историческото наследство.
Месец Ноември
 Първи ноември Ден на народните будители – празничен концерт в НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 Кътове-витрини и тържества по повод Деня на народните будители по
населените места.
 Общоселски веселия по повод селищните празници, организирани от НЧ
„Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово и НЧ „Просвета - 1942г.“
с.Райнино.
 Седянка в село Конево – честване на Деня на християнското семейство в НЧ
„Нов живот 1940“ с.Конево.
 Забавно-увеселителна вечер с младежите от селото, организирана от НЧ
„Васил Левски 1927“ с.Бърдоква.
 Маскен бал с децата от с.Подайва в НЧ „Елин Пелин 1930” с.Подайва.
Месец Декември
 Младежки дискотеки по повод Деня на студентите 8 декември в населените
места на общината.
 Тържество по случай патронния празник на ОУ „Н.Й.Вапцаров” в НЧ
„Съзнание - 1927“ с.Вазово.
 Музикална програма с учениците от ОУ „Васил Априлов“ в с.Яким Груево.
 Работилница на Дядо Коледа – изработване на картички, коледноновогодишна украса и сурвачки в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 Организиране на коледен базар от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
 Коледен концерт на самодейците от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих на
22.12.2017г.
 Организиране и провеждане на коледно новогодишни тържества, седянки,
изложби на сурвакници и коледни и новогодишни картички от читалищата по населени
места.
V. ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ – Приложение 1
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Народните читалища са основен и стабилен фактор за развитие на местната
култура. Все повече те се очертават не само като културни центрове, но и като
центрове на гражданското общество. От функциониращите 24 читалища на
територията на общината активна дейност развиват само тези в гр.Исперих, с.Конево,
с.Китанчево и с.Тодорово. Общината е ангажирана в поддържането и функционирането
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на читалищата. Въпреки това, състоянието на сградния фонд в повечето населени места
е незадоволително. Необходим е ремонт на зрителните зали и библиотеките.
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Приложение 1
ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

по
ПРОГРАМА
за развитие на читалищната дейност в община Исперих
за 2017 година
№

Читалище,
населено място

1
1

2
НЧ „Пробуда 1931”
с.Белинци
НЧ „Васил Левски 1927”
с.Бърдоква
НЧ „Съзнание - 1927”
с.Вазово
НЧ „Рома – Вазово - 2007г.”
с.Вазово
НЧ „Самообразование 1901”
с.Голям Поровец
НЧ „Самообразование 1930”
с. Делчево
НЧ „Просвета 1929”
с.Духовец
НЧ „Пробуда 1927 - Йонково”

2
3
4
5
6
7
8

Кътове и
витрини

3
33 бр.
1 бр.
3 бр.
100.00лв.
3 бр.
100лв.
44 бр.
100,00лв.
21 бр.
3 бр.

Тържества

4
8 бр.
3 бр.
17 бр.
200.00лв.
7 бр.
15 бр.
200,00лв.
10 бр.
200,00лв.
6 бр.
-

Изложби

Общоселски и
общоградски
веселия

5

6
2 бр.
1 бр.
2 бр.
-

4 бр.
150,00лв.
-

3 бр.
1000,00лв.
3 бр.
300,00лв.
1 бр.
200.00лв.
1 бр.
350,00лв.
1 бр.
300,00лв.
4бр.
500,00лв.
14 бр.

Художественотворческа
дейност

7
-

Искани средства от
Община Исперих на
основание подадени
годишни програми
от читалищата
8

Предложение за
субсидиране от
Община
Исперих

1000,00лв.

-

300,00лв.

-

500.00.лв.

-

-

-

650,00лв.

-

750,00лв.

-

500,00лв.
350,00лв.

-

9

-
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

с.Йонково
НЧ „Пробуда 1927”
с.Китанчево
НЧ „Нов живот 1940”
с.Конево
НЧ „Назъм Хикмет - 1959”
с.Къпиновци
НЧ „Развитие - 1928г.”
с.Лудогорци
НЧ „Пробуда 1928”
с.Лъвино
НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.”
с.Малко Йонково
НЧ „Развитие - 1910”
с.Малък Поровец
НЧ „Васил Левски - 1936г.”
с.Печеница
НЧ „Елин Пелин 1930”
с.Подайва
НЧ „Просвета - 1942г.”
с.Райнино
НЧ „Пробуда 1929”
с.Свещари
НЧ „Просвета - 1956г.”
с.Средоселци
НЧ „Просвета 1920”
с.Старо селище
НЧ „Наука - 1937г.”
с.Тодорово

23 НЧ „Светлина 1939”
с.Яким Груево

7 бр.
200.00лв.
4 бр.
100.00лв.
2 бр.
350,00лв.
4 бр.
2 бр.
100,00лв.
22 бр.
5 бр.
3 бр.
4 бр.
29 бр.
300,00лв.
5 бр.

6 бр.
11 бр.
14 бр.
300.00лв
16 бр.
400,00лв.
7 бр.
5 бр.
8 бр.
12 бр.
19 бр.
15 бр.
6 бр.
500,00лв.
21 бр.
400,00лв.
6 бр.
600,00лв.

1 бр.
-

2 бр.
1 бр.
3 бр.
1 бр.
1 бр.
5 бр.
300,00лв.
1 бр.

350,00лв.
11 бр.
500.00лв.
1 бр.
14 бр.
600.00лв.
1 бр.
350,00лв.
3 бр.
2000,00лв.
1 бр.
200,00лв.
8 бр.
450,00лв.
3 бр.
350,00лв.
2 бр.
1 бр.
1 бр.
5 бр.
600,00лв.
1 бр.

700.00лв.

-

-

-

700.00лв.

-

1000,00лв.

-

2400,00лв.

-

300,00лв.

-

450,00лв.

-

350,00лв.

-

-

-

-

-

-

-

600,00лв.

-

500,00лв.

-

-

-

4 бр.
изяви на
700,00лв. самодеен състав
3000,00лв.
-

4700,00лв.
600,00лв.
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24 НЧ „Съзнание 1891”
гр.Исперих

Общо:

-

195

21 бр.
5000,00лв.

223

-

24

4 бр.
2000,00лв.
Ден на
самодееца

87

3 бр.
6000,00лв. от
Община
Исперих за
участия на
съставите във
фестивали и
конкурси
3

-

13000,00лв.
29350,00лв.
-

Забележка:
1. Утвърдената субсидия от Общинския бюджет ще бъде договорена в индивидуален договор, сключен между Кмета на община
Исперих и съответното читалище, на основание чл.26а, ал.3 от Закона за народните читалища.
2. В колони 2, 3, 4 и 5 с цифри са обозначени броя на мероприятията.
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ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и
обществен ред»
Относно: Промяна на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация мандат 2015 – 2019 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред»
Уважаеми общински съветници,
Общински съвет Исперих с Решение № 5 по Протокол № 2 от 13.11.2015 г. прие
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 2019 г
Постоянната комисия по „ Законност и обществен ред” излиза с предложение
за изменение в чл.40, ал.2, изречение първо както следва:
Изменя текста в чл. 40, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация мандат 2015 – 2019 г
Чл. 40 (2) Общинския съвет заседава всеки последен четвъртък от месеца от
17.00 часа в заседателната зала на община Исперих. По решение на Председателя
отделни заседания може да се провеждат в друго време или в друга подходяща зала.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме
следното
РЕШЕНИЕ
На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
Чл. 40 (2) Общинския съвет заседава всеки последен четвъртък от месеца от
17.00 часа в заседателната зала на община Исперих. По решение на Председателя
отделни заседания може да се провеждат в друго време или в друга подходяща зала.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо Митева.
Въпроси към вносителя.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Заповядайте.
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Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 249
На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
1. Изменя текста в чл. 40, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация мандат 2015 – 2019 г както следва:
Чл. 40 (2) / изменение/ Общинския съвет заседава всеки последен четвъртък от
месеца от 17.00 часа в заседателната зала на община Исперих. По решение на
Председателя отделни заседания може да се провеждат в друго време или в друга
подходяща зала.
2. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на Областния
Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящите решения подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването им
пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.

ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли питания, становища, предложения от страна на граждани.
Заповядайте г-н Филев.
Ивайло Филев – гражданин и спортист по вдигане на тежести.
Всички сте запознати със спортната ми дейност и от два месеца започнах да
тренирам.
Въпроса ми е дали общинското ръководство в лицето на Кмета на Община
Исперих може да подпомогне с някакви средства тренировките ми?
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Отговор на въпроса на г-н Филев бе даден от Кмета на Община Исперих, че ще
се свържат със него и ще проведат разговор.
Други питания не постъпиха.

ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли въпроси по тази точка от дневния ред.
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група
на ДПС.
Уважаеми общински съветници,
Искам да Ви прочета един Протокол от Исперихски Районен съд
/ Общинския съветник Зейти Фераим запозна присъстващите с Протокола на
Исперихски Районен съд , който е приложен към документите/
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други въпроси.
Няма.
Уважаеми колеги общински съветници,
Благодаря, че всички се отзовахте на поканата за днешното заседание на
Общински съвет Исперих.
Закривам заседание проведено на 1.12.2016 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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