ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 26
от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на
Днес 16.02.2017 г. от 17.00 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 24 от
общо 29 общински съветници. Отсъстват общинските съветници Зейти Фераим, Сали
Мехмед, Бейти Руфад, Бюлент Хасан и Даринка Романска. На заседанието присъства
Кмета на Община Исперих Бейсим Руфад, заместник кметовете инж. Николай Николов, гжа Айджан Бейтула, г-жа Нехире Юмер,Секретаря на Община Исперих Севим Адем 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.
По предварително обявения дневен ред имате ли предложения, допълнения?
Ако няма желаещи, аз искам да направя следното предложение:
Предлагам като т.17 да бъде включена за разглеждане докладна записка от Бейсим
Руфад – Кмет на Община Исперих, относно: Актуализиране на максималните размери на
новите задължения за разходи и поети ангажименти по бюджета на община Исперих за
2016 г.
Предлагам също като т. 18 да бъде включена за разглеждане докладна записка от
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих, относно: Актуализиране на план-сметка за
разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места на Община Исперих за 2017 г.
Има ли други предложения за допълнение към проекто дневния ред.
Ако няма други предложения по проекто дневния ред моля, да преминем към
гласуване на предложенията за допълнения към предварително обявения проекто дневен
ред направени от мен, а именно
т.17. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих, относно:
Актуализиране на максималните размери на новите задължения за разходи и поети
ангажименти по бюджета на община Исперих за 2016 г.
т. 18 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих, относно:
Актуализиране на план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Исперих за
2017 г.
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Докладните бяха разгледани на заседание на ПК по „ Финанси и бюджет”
Моля, да преминем към гласуване.
Който е съгласен като т.17. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община
Исперих, относно: Актуализиране на максималните размери на новите задължения за
разходи и поети ангажименти по бюджета на община Исперих за 2016 г.
И т. 18 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих, относно:
Актуализиране на план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Исперих за
2017 г.
Моля, да гласува.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
Преминаваме към гласуване на дневния ред с направените допълнения
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
24
24
0
0

Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневен ред на общото
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих на 06.03.2017г.
2. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците в Община Исперих
за периода 2016 – 2020 г.
3. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на незастроени поземлени имоти, находящи се в с.Бърдоква и
с.Печеница, община Исперих, област Разград
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4. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на мери и пасища от Общински поземлен фонд за
общо и индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 г
5. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен от гори – собственост на община Исперих през 2017 год.
6. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот, находящи се в с.Драгомъж, община
Исперих, област Разград на собствениците на законно построени сгради в имота
7. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изменение на ПУП – ПР на УПИ I, кв. 57 по плана на с. Подайва,
състоящо се в изменение на уличната регулация на част от участъците на улицата
между ОК 75 , ОК 74, ОК 73, ОК 57, ОК 72 до ОК 58 и образуване на нови УПИ – XV684 и II-520 за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм” в кв. 57, УПИ XVII-685
за “Озеленяване” в кв. 56 и УПИ IV-515 за “Нискоетажно жилищно строителство –
Жм”в кв. 58
8. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Отдаване под аренда на поземлен имот №61875.10.243 по кадастралната
карта на с.Райнино, община Исперих
9. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Промяна предназначението на част от УПИ I-1977 и УПИ II-1978 в
квартал 56 по плана на гр. Исперих
10. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 1 на Общински
пазар гр.Исперих с наемател ЕТ „Петър Исаков“
11. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 9 на Общински
пазар гр.Исперих с наемател „Би енд Ен Трейдинг“ООД
12. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 11 на Общински
пазар гр.Исперих с наемател ЕТ „Агрика – Соня Илиева Миленова“
13. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 14 на Общински
пазар гр.Исперих с наемател Гюляй Фикрет Зекри.
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14. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за
деинституционализация на социалните услуги за деца“ от Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014-2020
15. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих
през 2016г
16. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община
Исперих за 2016г. и на Общински план за младежта на община Исперих за 2017г.
17. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализиране на максималните размери на новите задължения за
разходи и поети ангажименти по бюджета на община Исперих за 2016 г.
18. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно:Актуализиране на план-сметка за разходите по третиране на битовите
отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места на Община Исперих за 2017 г.
19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
20. Разни.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневен ред на общото
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих на 06.03.2017г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Юмер.
Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на Община Исперих на 07.02.2017г. е постъпило писмо от
Областния управител на Област Разград, в качеството му на Председател на Асоциация по
В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД
гр.Исперих, с което се свиква редовно заседание на общото събрание на Асоциацията,
което ще се проведе на 06.03.2017г. /понеделник/ от 10:30 часа в Областна администрация
Разград при следния дневен ред:
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1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2016г.на основание на
чл.198 в,ал.4,т.10 от Закона за водите;
2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2016г на
основание чл.9,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация;
3.Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2016г.на
основание на чл.28,ал.4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация във връзка с чл.38,ал.1, т.3 от Закона за Счетоводството;
4.Преразглеждане на общия размер на основните заплати на служителите на
Асоциация по В и К, съгласно чл.48 от Вътрешните правила за организацията на
работа,трудов ред и работна заплата;
5.Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2017г.;
6.Други.
Съгласно разпоредбите на чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация /издаден от министъра на регионалното развитие, обн. в ДВ бр.66 от
08.08.2014г., в сила от 08.08.2014г, изм. в бр. 106 от 23.12.2014г. на ДВ, в сила от
23.12.2014г./ позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на
Общото събрание на Асоциация по В и К се гласува по ред, определен от Общинския
съвет.
На основание чл.8, ал.2 във връзка с ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация разпределението на
процентното съотношение на гласовете на членовете е, както следва:
Областният управител, представляващ държавата
Община Исперих
Община Самуил

35,00%
49.67%
15,33%

На основание на чл. 10, ал.5, т.5 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация , Областният управител на Област Разград,
който е Председател на Асоциация по В и К на обособената територия на
„В и К” ООД
гр.Исперих, предлага на членовете на Асоциацията да приемат по т.1,т.2,т.3,т.4 и т.5 от
дневния ред на Общото събрание, следните решения:
Решение 1. На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите и чл.9,
ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих приемат
годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2016г.
Решение 2. На основание чл.9, ал.2 във вр. с чл.26 от Правилника за
организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация
членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих, приемат отчет за
изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2016г.
Решение 3. На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите, във вр. с чл.28
ал.4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация,във вр. с чл.38, ал.1,т.3 от Закон за счетоводството
членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих приемат годишен
финансов отчет на Асоциация по В и К за 2016г. и вземат решение за публикуване на
същия на интернет страницата на Областна администрация Разград,раздел Асоциации
В и К.
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Решение 4. На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите, във вр.с чл.48 от
Вътрешните правила за организацията на работа,трудов ред и работна заплата
членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих преразглеждат
годишния общ размер на основните заплати на служителите на Асоциация по В и К и
вземат решение за увеличаване на същите с 1 380/хиляда триста и осемдесет/ лева
общо, считано от дата на приемане на Бюджет 2017г.
Решение 5. На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите и чл.9, ал.2
от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих приемат
бюджет на Асоциация по В и К за 2017г.,като определят приходите за 2017г.,да са в
размер на 12 918.87лева,дължими суми за 2016г. от Община Исперих и Община
Самуил,след промяна на границите на обособената територия.
При недостиг на средства в рамките на календарната година ,Асоциация по В и К,
запазва правото си да иска допълнително финансиране ,чрез вноски на
членовете,определени пропорционално на гласовете им в общото събрание, след
предварително съгласуване.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15, т.23 и ал.2 от
ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, по повод покана за
редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих,
насрочено за 06.03.2017г. /понеделник/ от 10:30 часа в зала 712 на Областна
администрация Разград, Общински съвет Исперих
РЕШИ:
1.Дава мандат на Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих за участие в
насрочено редовно общо събрание на Асоциация по В и К на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих, насрочено за
06.03.2017г.
2. Дава мандат на Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих да гласува по
предложените решения от дневния ред, както следва:
2.1. По т.1 дневния ред - Приемане на отчет за дейността на Асоциация по
Ви
К за 2016г., представителят на Община Исперих в Общото събрание на Асоциация по В и
К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД
гр.Исперих да гласува „ЗА” за следното решение: На основание чл.198в, ал.4, т.10 от
Закона за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр.Исперих приемат годишен отчет за дейността на Асоциация по В
и К за 2016г.
2.2. По т.2 дневния ред - Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на
Асоциация по В и К за 2016г., представителят на Община Исперих в Общото събрание на
Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр.Исперих да гласува „ЗА” за следното решение: На основание чл.9,
ал.2 във вр. с чл.26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на
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обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД
гр.Исперих, приемат отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2016г.
2.3.По т.3 от дневния ред – Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация
по В и К за 2016г., представителят на Община Исперих в Общото събрание на Асоциация
по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД
гр.Исперих да гласува „ЗА” за следното решение: На основание чл.198в, ал.4 от Закона
за водите, във вр. с чл.28 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация,във вр. с чл.38, ал.1,т.3 от Закон за
счетоводството,членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих приемат
годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2016г. и вземат решение за
публикуване на същия на интернет страницата на Областна администрация
Разград,раздел Асоциации В и К.
2.4.По т.4 от дневния ред- Преразглеждане на общия размер на основните заплати
на служителите на Асоциация по В и К, съгласно чл.48 от Вътрешните правила за
организацията на работа,трудов ред и работна заплата, представителят на Община
Исперих в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих да гласува „ЗА” за следното
решение: На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите, във вр.с чл.48 от Вътрешните
правила за организацията на работа,трудов ред и работна заплата членовете на
Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих преразглеждат годишния общ размер
на основните заплати на служителите на Асоциация по В и К и вземат решение за
увеличаване на същите с 1 380/хиляда триста и осемдесет/ лева общо, считано от дата
на приемане на Бюджет 2017г.
2.5. По точка 5 от дневния ред - Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за
2017г. представителят на Община Исперих в Общото събрание на Асоциация по В и К на
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих да
гласува „ЗА” за следното решение: На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите
и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД
гр.Исперих приемат бюджет на Асоциация по В и К за 2017г.,като определят
приходите за 2017г.,да са в размер на 12 918.87лева,дължими суми за 2016г. от Община
Исперих и Община Самуил,след промяна на границите на обособената територия.
При недостиг на средства в рамките на календарната година ,Асоциация по В и К,
запазва правото си да иска допълнително финансиране ,чрез вноски на
членовете,определени пропорционално на гласовете им в общото събрание, след
предварително съгласуване.
2.6. По т.6 от дневния ред – Други представителят на Община Исперих в
Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих да гласува съобразно вътрешните си
убеждения и в защита интереса и правата на гражданите на Община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо Юмер.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на водещата комисия.
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Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
13.02.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
6
6

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 13.02.2017 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
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
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 13.02.2017 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
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.
Желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекто решенията.
Няма.
В поименото гласуване няма да участва общинския съветник Орхан Кабил има
подадена Декларация по чл. 12, т.4 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
За протокола да се отбележи, че г-жа Даринка Романска зае местото си и броя
на присъстващите общински съветници става 25.
Моля, колеги общински съветници да преминем към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 16.02.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневен ред на общото
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих на 06.03.2017г.
№

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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. 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 КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

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

„ против”

„въздържал се”
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
24
24
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
№ 274

На основание чл.21, ал.1, т.15, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е,
ал.3 и ал.5 от Закона за водите, по повод покана за редовно заседание на Общото
събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих, насрочено за 06.03.2017г.
/понеделник/ от 10:30 часа в зала 712 на Областна администрация Разград,
Общински съвет Исперих
РЕШИ:
1.Дава мандат на Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих за участие в
насрочено редовно общо събрание на Асоциация по В и К на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих, насрочено за
06.03.2017г.
2. Дава мандат на Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих да гласува по
предложените решения от дневния ред, както следва:
2.1. По т.1 дневния ред - Приемане на отчет за дейността на Асоциация по
Ви
К за 2016г., представителят на Община Исперих в Общото събрание на Асоциация по В и
К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД
гр.Исперих да гласува „ЗА” за следното решение: На основание чл.198в, ал.4, т.10 от
Закона за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр.Исперих приемат годишен отчет за дейността на Асоциация по В
и К за 2016г.
2.2. По т.2 дневния ред - Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на
Асоциация по В и К за 2016г., представителят на Община Исперих в Общото събрание на
Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр.Исперих да гласува „ЗА” за следното решение: На основание чл.9,
ал.2 във вр. с чл.26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД
гр.Исперих, приемат отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2016г.
2.3.По т.3 от дневния ред – Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация
по В и К за 2016г., представителят на Община Исперих в Общото събрание на Асоциация
по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД
гр.Исперих да гласува „ЗА” за следното решение: На основание чл.198в, ал.4 от Закона
за водите, във вр. с чл.28 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация,във вр. с чл.38, ал.1,т.3 от Закон за
счетоводството,членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих приемат
годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2016г. и вземат решение за
публикуване на същия на интернет страницата на Областна администрация
Разград,раздел Асоциации В и К.
2.4.По т.4 от дневния ред- Преразглеждане на общия размер на основните заплати
на служителите на Асоциация по В и К, съгласно чл.48 от Вътрешните правила за
организацията на работа,трудов ред и работна заплата, представителят на Община
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Исперих в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих да гласува „ЗА” за следното
решение: На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите, във вр.с чл.48 от Вътрешните
правила за организацията на работа,трудов ред и работна заплата членовете на
Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих преразглеждат годишния общ размер
на основните заплати на служителите на Асоциация по В и К и вземат решение за
увеличаване на същите с 1 380/хиляда триста и осемдесет/ лева общо, считано от дата
на приемане на Бюджет 2017г.
2.5. По точка 5 от дневния ред - Приемане на бюджет на Асоциация по В и
К за 2017г. представителят на Община Исперих в Общото събрание на Асоциация по В и
К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД
гр.Исперих да гласува „ЗА” за следното решение: На основание чл.198в, ал.4, т.9 от
Закона за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр.Исперих приемат бюджет на Асоциация по В и К за 2017г.,като
определят приходите за 2017г.,да са в размер на 12 918.87лева,дължими суми за 2016г.
от Община Исперих и Община Самуил,след промяна на границите на обособената
територия.
При недостиг на средства в рамките на календарната година ,Асоциация по В и К,
запазва правото си да иска допълнително финансиране ,чрез вноски на
членовете,определени пропорционално на гласовете им в общото събрание, след
предварително съгласуване.
2.6. По т.6 от дневния ред – Други представителят на Община Исперих в
Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих да гласува съобразно вътрешните си
убеждения и в защита интереса и правата на гражданите на Община Исперих.
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
4. Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците в Община Исперих
за периода 2016 – 2020 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Програмата за управление на отпадъците в Община Исперих за периода 2016 – 2020
г. е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 52 от Закона за управление на
отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012 г., изм.) и Методическите указания за разработване на
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общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със заповед № РД211/30.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите.
Програмата съдържа преглед на текущото състояние на общината, по отношение
управлението на отпадъците, както и регламентира целите, принципите, мерките,
начините на изпълнение, начините за контрол, начините за финансиране на дейностите и
очакваните резултати за изпълнение на задълженията на Общинската администрация по
отношение на управлението на отпадъците.
Община Исперих участва в Регионално сдружение по реда на Закона за управление
на отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за управление на
дейностите по отпадъците. Регионалното сдружение на регион Разград – включва
следните общини от област Разград: Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и
Цар Калоян.
В програмата са взети под внимание както европейските тенденции за решаване на
проблемите с отпадъците, така и специфичните местни условия, заложени в Общинския
план за развитие за периода 2014 -2020 г, в резултат на което са определени целите и
приоритетите. Определени са целите и приоритетите на общината по отношение на
управлението на отпадъците. Програмата е инструмент за подобряване на организацията
за управление на отпадъците в общината. Тя създава предпоставки количествата
генерирани отпадъци от населението, селското стопанство и промишлеността да бъдат
намалени. Предоставя устойчиви, икономически достъпни и законосъобразни услуги по
управление на отпадъците на територията на общината в съответствие с действащото
екологично законодателство, национални и местни политики и стратегии.
Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците
генерирани от територията на община Исперих, като разглежда процесите от образуването
на отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови отпадъци;
строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – МРО; разделно събиране на
рециклируеми отпадъци и компостиране на биологичноразградими отпадъци.
При разработване на програмата е направен подробен анализ на средата, като са
описани природо-географските и териториално-административните особености,
състоянието на въздуха и водите, особеностите на почвите и нарушените терени, състава
на отпадъците, шума и Зелената система. Разгледани са икономическите, финансовите,
демографски и социално-икономически параметри.
Въз основа на подробните характеристики е направен анализ на силните и слабите
страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ), на базата на който е формирана
идеята за управление на отпадъците на общината, целите и приоритетите на програмата.
Поради големият й обем, екземпляр Програмата за управление на отпадъците в Община
Исперих за периода 2016 – 2020 г. е предоставен на разположение в канцеларията на Общински
съвет Исперих, за да може всеки съветник да се запознае с нея.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да приеме
следните
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РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 52, ал. 8 и алинея 9 от Закона за управление на отпадъците
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Програма за управление на отпадъците в Община Исперих за периода
2016 – 2020 г.;
2. Възлага на Кмета на Исперих ежегодно да внася пред Общинския съвет отчет за
изпълнение на програмата.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, да чуем становището на председателите на постояните комисии.
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
13.02.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
6
6

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 13.02.2017 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
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г- жо Митева, като председател на участваща комисия.
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Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 13.02.2017 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка.

Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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 на председателите на постояните комисии.
Въпроси, предложения, становища към вносителя.
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
25
25
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 275
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 52, ал. 8 и алинея 9 от Закона за управление на отпадъците
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Програма за управление на отпадъците в Община Исперих за периода
2016 – 2020 г.;
2. Възлага на Кмета на Исперих ежегодно да внася пред Общинския съвет отчет за
изпълнение на програмата.
Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител
на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването им
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
/ Програма за управление на отпадъците в Община Исперих за периода 2016 – 2020 г. е

приложена на диск/
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ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на незастроени поземлени имоти, находящи се в с.Бърдоква и
с.Печеница, община Исперих, област Разград.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
Предложението ни е за продажба на три поземлени имоти, находящи се в
с.Бърдоква и с.Печеница, община Исперих, област Разград, както следва:
1.УПИ V-43, квартал 8 в с.Бърдоква, ул. „Хан Крум“ №19 отреден за Обществено
застрояване и площ 740 кв.м кв.м по регулационния план на селото.
2.УПИ VI-80, квартал 12 в с.Бърдоква, ул. „Арда“ №10 отреден за Жилищно
застрояване и площ 0,652 дка по регулационния план на селото.
3. УПИ II- 125, квартал 17 в с.Печеница, ул. „Средна гора“ №1А отреден за
Жилищно застрояване и площ 922 кв.м по регулационния план на селото.
Имотите са частна общинска собственост и за същите има изготвени актуални
данъчни и пазарни оценки.
Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2017год.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1.Има изявен интерес за закупуването на имотите.
2.Реализиране на постъпления от продажбите.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.36, ал.1, т.1 и чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, ал.2 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлени имоти да се
проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
1.1.Урегулиран поземлен имот V-43 (римско пет тире четиридесет и три) квартал 8
(осем) отреден За обществено застрояване с площ 740 (седемстотин и четиридесет) кв.м
с местонахождение на имота – с.Бърдоква, ул. „Хан Крум“ №19 , община Исперих, област
Разград по регулационния план на селото, утвърден със Заповед №209/28.05.2013год. на
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Кмета на община Исперих при граници на имота: север – ул. „Бузлуджа“; изток-ул. „Хан
Крум“; юг – УПИ VI-44, кв.8 и запад – УПИ IV-53. Кв.8, съгласно Акт за частна общинска
собственост №6278 от 30.11.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на
13.12.2016год., рег.№ 95, том 15, № 38311.
1.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1 545,10 (хиляда петстотин четиридесет и пет лева и десет стотинки) лева, която е
данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702000036/16.01.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
1.3. Пазарната цена на имота е в размер на 1 511,00 (хиляда петстотин и
единадесет) лева съгласно пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител
с оценка от 18.01.2017 год.
2.1.Урегулиран поземлен имот VI-80 (римско шест тире осемдесет) квартал 12
(дванадесет) отреден
За жилищно застрояване с площ 0,652 (нула цяло шестотин
петдесет и два) дка с местонахождение на имота – с.Бърдоква, ул. „Арда“ №10 , община
Исперих, област Разград по регулационния план на селото, утвърден със Заповед
№209/28.05.2013год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ V-79,
Кв.12 и ул. „Арда“, съгласно Акт за частна общинска собственост №5998 от
08.02.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 04.02.2016год., рег.№ 171, том 1,
№ 34836.
2.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1 364,00 (хиляда триста шестдесет и четири) лева, която е пазарната цена на имота
съгласно пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
18.01.2017 год.
2.3. Данъчната оценка на имота е в размер на 1 361,40 (хиляда триста шестдесет и
един лева и четиридесет стотинки) лева съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702000033/13.01.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
3.1.Урегулиран поземлен имот II-125 (римско две тире сто двадесет и пет) квартал
17 (осем) отреден За жилищно застрояване с площ 922 ( деветстотин двадесет и два) кв.м
с местонахождение на имота – с.Печеница, ул. „Средна гора“ №10 , община Исперих,
област Разград по регулационния план на селото, утвърден със
Заповед
№403/28.08.2014год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: север – УПИ I124. Кв.17; изток-извън регулация; юг – УПИ V-126 и запад – ул. „Средна гора“, съгласно
Акт за частна общинска собственост №6314 от 23.11.2016год., вписан в Агенцията по
вписванията на 28.11.2016год., рег.№ 198, том 14, № 38209.
3.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 043,00 (две хиляди четиридесет и три) лева, която е пазарната цена на имота съгласно
пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 18.01.2017 год.
3.3. Данъчната оценка на имота е в размер на 1 925,10 (хиляда деветстотин двадесет
и пет лева и десет стотинки) лева съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702000034/13.01.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг
и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото
решение.
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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
13.02.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
6
6

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 13.02.2017 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
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
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 13.02.2017 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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 на председателите на постояните комисии.
Кметовете на кметствата на с. Бърдоква и с. Печеница имат ли въпроси, съгласни
ли са с предложенията за решения.
Както виждам доста от кметовете на кметства не присъстват, това значи, че не
желаят да вземат отношение.
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Обръщам се към Вас г-н Руфад да обърнете внимание на кметовете по кметства в
Община Исперих за присъствието им на заседанията на Общински съвет Исперих.
Проблемите, които разискваме и решаваме касаят жителите на техните кметства.
Въпроси, предложения, становища към вносителя.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 16.02.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на незастроени поземлени имоти, находящи се в с.Бърдоква и
с.Печеница, община Исперих, област Разград
№
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. 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 КАРАКАШЕВ
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
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 276
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.36, ал.1, т.1 и чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, ал.2 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлени имоти да се
проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
1.1.Урегулиран поземлен имот V-43 (римско пет тире четиридесет и три) квартал 8
(осем) отреден За обществено застрояване с площ 740 (седемстотин и четиридесет) кв.м
с местонахождение на имота – с.Бърдоква, ул. „Хан Крум“ №19 , община Исперих, област
Разград по регулационния план на селото, утвърден със Заповед №209/28.05.2013год. на
Кмета на община Исперих при граници на имота: север – ул. „Бузлуджа“; изток-ул. „Хан
Крум“; юг – УПИ VI-44, кв.8 и запад – УПИ IV-53. Кв.8, съгласно Акт за частна общинска
собственост №6278 от 30.11.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на
13.12.2016год., рег.№ 95, том 15, № 38311.
1.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1 545,10 (хиляда петстотин четиридесет и пет лева и десет стотинки) лева, която е
данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702000036/16.01.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
1.3. Пазарната цена на имота е в размер на 1 511,00 (хиляда петстотин и
единадесет) лева съгласно пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител
с оценка от 18.01.2017 год.
2.1.Урегулиран поземлен имот VI-80 (римско шест тире осемдесет) квартал 12
(дванадесет) отреден
За жилищно застрояване с площ 0,652 (нула цяло шестотин
петдесет и два) дка с местонахождение на имота – с.Бърдоква, ул. „Арда“ №10 , община
Исперих, област Разград по регулационния план на селото, утвърден със Заповед
№209/28.05.2013год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ V-79,
Кв.12 и ул. „Арда“, съгласно Акт за частна общинска собственост №5998 от
08.02.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 04.02.2016год., рег.№ 171, том 1,
№ 34836.
2.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
1 364,00 (хиляда триста шестдесет и четири) лева, която е пазарната цена на имота
съгласно пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
18.01.2017 год.
2.3. Данъчната оценка на имота е в размер на 1 361,40 (хиляда триста шестдесет и
един лева и четиридесет стотинки) лева съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702000033/13.01.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
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3.1.Урегулиран поземлен имот II-125 (римско две тире сто двадесет и пет) квартал
17 (осем) отреден За жилищно застрояване с площ 922 ( деветстотин двадесет и два) кв.м
с местонахождение на имота – с.Печеница, ул. „Средна гора“ №10 , община Исперих,
област Разград по регулационния план на селото, утвърден със
Заповед
№403/28.08.2014год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: север – УПИ I124. Кв.17; изток-извън регулация; юг – УПИ V-126 и запад – ул. „Средна гора“, съгласно
Акт за частна общинска собственост №6314 от 23.11.2016год., вписан в Агенцията по
вписванията на 28.11.2016год., рег.№ 198, том 14, № 38209.
3.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 043,00 (две хиляди четиридесет и три) лева, която е пазарната цена на имота съгласно
пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 18.01.2017 год.
3.3. Данъчната оценка на имота е в размер на 1 925,10 (хиляда деветстотин двадесет
и пет лева и десет стотинки) лева съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702000034/13.01.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг
и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото
решение.
ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на мери и пасища от Общински поземлен фонд за
общо и индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 г
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Ползването на пасищата, мерите и ливадите е важно условие за директно
подпомагане на животновъдите, отглеждащи пасищни животни при кандидатстването им
по различни схеми в рамките на Общата селскостопанска политика. С цел общинските
мери и пасища да се ползват реално от животновъди, отглеждащи пасищни животни,
Законодателят променя начина на отдаване под наем и аренда на общински мери, пасища
и ливади . Промените са публикувани в ДВ бр. 61 от 11август 2015 г. С изменението и
допълнението на ЗСПЗЗ/чл.37и-37о/ подробно са уредени реда и условията за
предоставянето на пасища и мери на земеделските производители с регистрирани
животновъдни обекти.
В чл.37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ е записано, че пасищата, мерите и ливадите от общинския
поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал.2 /т.е. без търг или
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конкурс/ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на
БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен
механизъм. На основание чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите се
разпределят между правоимащите, в зависимост от притежаваните или ползвани на
правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица
в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от
осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с
предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се
разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до
40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите
лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по
дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие" и
„Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление
биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар,
независимо от категорията на имотите.
Процедурата е развита в следващите алинеи на чл.37и, като най-общо, тя е
следната: Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и
индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се
обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в
срок до 1 март /чл. 37и,ал.3 от ЗСПЗЗ/. Кандидатите за наемане на пасища, мери и ливади
подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат
документи. /чл.37и,ал.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ/.
Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки
кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище/чл.37и, ал.6/, като спазва
разпоредбата на чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ. Въз основа на протоколите на комисии по ал.6,
кметът на общината сключва договори за наем или за аренда по цена, определена по
пазарен механизъм за срок не по-малко от 5 стопански години./чл. 37и, ал. 12/.
В следващите алинеи на чл.37и е регламентирана процедурата на преразпределение
на свободните и недостигащи пасища, мери и ливади. Останалите свободни пасища, мери
и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез търг за една стопанска
година само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ. /чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ/. Останалите
след провеждане на търга по ал. 13 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг
на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок от една
стопанска година.
Търговете се провеждат по реда на Закона за общинската собственост.
Видно е, че става дума за една сложна процедура, чиято цел е да гарантира на
собствениците или ползвателите на пасищни животни достатъчно площи за задоволяване
на техните потребности.
Във връзка с изложеното предлагам, Общински съвет - Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 , ал.3,ал.4, ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
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І.1. Определя пасищата и мерите от ОПФ за общо ползване по Приложение 1 –
Списък на пасища и мери за общо ползване за 2017/2018 стопанска година;
2. Определя пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално ползване по Приложение
2 – Списък на пасища и мери за индивидуално ползване за 2017/2018 стопанска година.
II. 1. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен
фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.
2. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години.
3. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг за
срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
4. Останалите след провеждане на търга по т. 3 свободни мери, пасища и ливади да
се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на
пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, като търговете по т. 3 и т. 4 се проведат по реда на
Закона за общинската собственост.
III. Приема Правила за ползване на мери и пасища от Общински поземлен фонд на
територията на Община Исперих за 2017/2018 стопанска година - Приложение 3.
IV. Приема Годишен план за паша за 2017/2018 стопанска година на територията
на община Исперих - Приложение - 4.
V. Определя цена за ползване на мери и пасища за землищата на Община Исперих
за стопанската 2017-2018 година в размер на 6 /шест/ лева на декар.
VІ. 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.
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
13.02.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
6
6

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 13.02.2017 г. от 15.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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 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 13.02.2017 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка.

Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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 на председателите на постояните комисии.
Въпроси, предложения, становища по проекто решенията.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
Предлагам цена за ползване на мери и пасища за землищата на Община Исперих за
стопанската 2017-2018 година от 6.00 лева на декар да стане 10.00 лв. на декар.
Мотивите ми са, че с увеличаване на цената ще подпомогнем общината, както ще
увеличим приходите и повечето от колегите общински съветници са земеделци и знаят че
субсидията за мери и пасища са в порядъка към 40.00 лв.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други предложения.
Няма.
Колеги постъпи предложение от г-жа Митева - цената за ползване на мери и
пасища за землищата на Община Исперих за стопанската 2017-2018 година от 6.00 лева
на декар да стане 10.00 лв. на декар.
Предложението касае т.V от проекто решенията и предлагам да преминем към
гласуване само на тази точка.
Гласуваме предложението за решение по реда на внасянето им. Необходимия
кворум е ½ или 15 гласа.
Гласуваме предложението за решение внесено от Кмета на Община Исперих, а
именнно:
V. Определя цена за ползване на мери и пасища за землищата на Община
Исперих за стопанската 2017-2018 година в размер на 6 /шест/ лева на декар.
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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
25
13
12
0
Предложението по т. V - Определя цена за ползване на мери и пасища за
землищата на Община Исперих за стопанската 2017-2018 година в размер на 6 /шест/
лева на декар НЕ СЕ ПРИЕМА.
Преминаваме към гласуване на предложението направено от Росица Митева –
Председател на ПК по « Законност и обществен ред», а именнно:
V. Определя цена за ползване на мери и пасища за землищата на Община
Исперих за стопанската 2017-2018 година в размер на 10 /десет / лева на декар.
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
25
12
13
0
Предложението по т. V - Определя цена за ползване на мери и пасища за
землищата на Община Исперих за стопанската 2017-2018 година в размер на 10
/десет / лева на декар НЕ СЕ ПРИЕМА.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Тази част от проекто решението не се приема.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветгници,
Предлагам цената за ползване на мери и пасища за землищата на Община Исперих
за стопанската 2017-2018 година в размер на 8.00 / осем / лева на декар.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други предложения.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет»
Предложението на Кмета на Община Исперих е наистина разумно и предлагам да
го прогласуваме.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, колеги постъпи още едно предложение от г-н Руфад а именно:
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V. Определя цена за ползване на мери и пасища за землищата на Община
Исперих за стопанската 2017-2018 година в размер на 8.00 / осем / лева на декар.
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
25
24
1
0
Предложението по т. V - Определя цена за ползване на мери и пасища за
землищата на Община Исперих за стопанската 2017-2018 година в размер на 8.00 /
осем / лева на декар СЕ ПРИЕМА.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на проекто решенията в докладната записка с
направената промяна в т V - Определя цена за ползване на мери и пасища за землищата на
Община Исперих за стопанската 2017-2018 година в размер на 8.00 / осем / лева на декар
Гласуването е поименнно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 16.02.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот, находящи се в с.Драгомъж, община
Исперих, област Разград на собствениците на законно построени сгради в имота
№

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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. 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 КАРАКАШЕВ

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

РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За
За
За
За
-

против

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
25
24
1
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 277
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 , ал.3,ал.4, ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І.1. Определя пасищата и мерите от ОПФ за общо ползване по Приложение 1 –
Списък на пасища и мери за общо ползване за 2017/2018 стопанска година;
2. Определя пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално ползване по Приложение
2 – Списък на пасища и мери за индивидуално ползване за 2017/2018 стопанска година.
II. 1. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен
фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.
2. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години.
3. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг за
срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
4. Останалите след провеждане на търга по т. 3 свободни мери, пасища и ливади да
се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на
пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, като търговете по т. 3 и т. 4 се проведат по реда на
Закона за общинската собственост.
III. Приема Правила за ползване на мери и пасища от Общински поземлен фонд на
територията на Община Исперих за 2017/2018 стопанска година - Приложение 3.
IV. Приема Годишен план за паша за 2017/2018 стопанска година на територията
на община Исперих - Приложение - 4.
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V. Определя цена за ползване на мери и пасища за землищата на Община Исперих
за стопанската 2017-2018 година в размер на 8.00 / осем / лева на декар.
VІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
VII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Приложение 1
СПИСЪК
на пасища и мери за общо ползване за 2017-2018год
Приложение 1

№ на имота

Площ в
/дка./

4296/07.11.2012
4228/11.09.2012
4291/07.11.2012
2225/24.02.2009
2226/24.02.2009
4161/21.07.2009
4188/22.07.2009
4975/12.12.2011
4976/12.12.2011
4977/12.12.2011

03472.10.303
03472.100.3
03472.17.17
020066
018133
10015.18.58
10015.14.68
15953.33.9
15953.30.14
15953.30.15

0,460
9,846
0,873
1,928
0,509
0,391
0,739
8,889
2,230
5,242

Пасище
Пасище
Пасище

4978/12.12.2011
4979/12.12.2011
4982/13.12.2011

15953.18.62
15953.45.4
15953.43.3

8,556
2,211
1,997

Пасище
Пасище с храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище
Пасище с храсти
Пасище с храсти

4990/13.12.2011
5210/21.01.2013
2781/20.03.2009
2787/20.03.2009
3423/03.07.2012
3427/03.07.2012
4211/03.07.2012
4213/03.07.2012
3426/21.04.2009
4196/03.07.2012

15953.51.10
15953.48.5
006026
017001
24150.47.8
24150.47.13
24150.52.7
24150.17.48
24150.47.11
24150.10.371

15,442
20,841
1,679
2,311
15,362
1,544
5,472
0,561
5,897
0,414

24

с.Духовец
25 гр.Исперих

Естествени
ливади
Пасище,мера

4219/23.07.2009г. 24150.17.52
4146/21.07.2009 009136

0,297
1,715

26

гр.Исперих
27 гр.Исперих

Пасище,мера
Пасище,мера

4149/21.07.2009
4150/21.07.2009

040014
033036

0,790
0,660

28 гр.Исперих

Пасище,мера

4151/21.07.2009

031055

0,968

№
1
2

3
4
5
6
7
8

9
10

Населено
място

Описание

с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Бърдоква
с. Бърдоква
с. Вазово
с. Вазово
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище, мера
Пасище,мера
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

с. Г. Поровец
12 с. Г. Поровец
13 с. Г. Поровец
11

14

15
16
17
18
19
20

21
22
23

с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с.Драгомъж
с.Драгомъж
с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец

АОС
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29

гр.Исперих

Пасище,мера

4147/21.07.2009

040017

1,221

30

гр.Исперих

Пасище,мера

4148/21.07.2009

040016

1,044

31

с.Йонково

Пасище,мера

2581/17.03.2009

006028

0,994

32

с.Йонково

Пасище,мера

2589/17.03.2009

010001

0,470

33 с.Йонково

Пасище,мера

2575/17.03.2009

004029

0,744

34 с. Китанчево

Пасище

3057/13.12.2012

37010.19.1

1,399

35

с. Китанчево

Пасище

3061/13.12.2012

37010.56.2

2,747

36

с. Китанчево

Пасище

3062/12.12.2012

37010.56.5

2,184

37

с. Китанчево

Пасище

3065/13.12.2012

37010.62.62

3,664

38

с. Китанчево

Пасище

5217/08.02.2013

37010.62.23

1,626

39 с. Китанчево

Пасище

5226/08.02.2013

37010.62.24

2,555

40 с. Китанчево

Пасище

5215/08.02.2013

37010.37.28

2,602

41

с. Китанчево

Пасище

3054/13.12.2012

37010.73.6

0,500

42

с.Конево

Пасище,мера

3031/02.04.2009

000002

0,442

43

с.Конево

Пасище,мера

3034/02.04.2009

000013

0,681

44

с.Конево

Пасище,мера

3038/02.04.2009

000024

10,058

45 с.Конево

Пасище,мера

3039/02.04.2009

000025

4,767

46 с.Конево

Пасище,мера

3040/02.04.2009

000036

2,117

с.Конево
48 с.Конево

Пасище,мера
Пасище,мера

3041/02.04.2009
3042/02.04.2009

000037
000056

0,807
0,556

с.Конево

Пасище,мера

3043/02.04.2009

000058

0,601

50

с.Къпиновци
51 с.Къпиновци

Пасище,мера
Пасище,мера

2242/04.03.2009
2241/04.03.2009

000064
000005

5,199
5,798

52 с. Лудогорци

Пасище с храсти 2448/06.03.2009

022063

1,633

Пасище,мера

2453/06.03.2009

017024

1,081

54

с. Лъвино
55 с. Лъвино
56 с. Лъвино

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

5860/07.05.2015
5859/07.05.2015
5856/07.05.2015

000089
000095
000129

9,153
24,300
39,686

57 с. М. Поровец

Пасище

5027/21.12.11

46913.111.3

69,643

58 с. М. Поровец

Пасище

5026/21.12.11

46913.108.7

6,363

59

с. М. Поровец

Пасище

5025/21.12.11

46913.103.29

23,382

60

с. М. Поровец

Пасище

5017/21.12.11

46913.71.22

15,640

61

с. М. Поровец
62 с. М. Поровец
63 с. М. Поровец

Пасище
Пасище
Пасище

5016/21.12.11
5014/21.12.11
5013/21.12.11

46913.113.4
46913.1.139
46913.9.7

109,197
0,577
0,507

64 с. М. Поровец

Пасище

5012/21.12.11

46913.9.4

47

49

53

с. Лудогорци

3,776
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65

с. М. Поровец

Пасище

5011/21.12.11

46913.104.13

1,197

66

с. М. Поровец

Пасище

5006/21.12.11

46913.1.136

8,324

67

с. М. Поровец
68 с. М. Поровец

Пасище
Пасище

5005/21.12.11
5004/21.12.11

46913.7.128
46913.9.10

11,681
5,896

69 с. М. Поровец

Пасище

5003/21.12.11

46913.8.2

3,166

70 с. М. Поровец

Пасище

5002/21.12.11

46913.1.102

0,874

71

с. Подайва

Пасище,мера

3124/06.04.2009

000134

0,712

72

с. Подайва

Пасище,мера

3154/08.04.2009

000086

4,669

73

с. Подайва

Пасище,мера

3156/08.04.2009

000089

216,928

74

с. Подайва

Пасище,мера

3189/09.04.2009

055040

0,869

75 с. Подайва

Пасище,мера

3147/06.04.2009

000041

0,108

76 с.Райнино

Пасище

5053/24.01.2012

61875.6.70

0,403

с.Райнино
78 с. Свещари
79 с. Свещари
с. Свещари

Пасище
Пасище

5044/23.01.2012
4326/23.07.2012

61875.77.105
65650.17.23

0,716
1,358

Пасище
Пасище

4329/23.07.2012
4334/23.07.2012

65650.15.126
65650.5.34

1,333
2,520

с. Свещари

Пасище

4370/23.07.2012

65650.19.9

2,725

82 с. Свещари
с. Свещари

Пасище

4375/23.07.2012

65650.6.36

35,611

Пасище

4459/23.07.2012

65650.6.34

1,508

с. Средоселци

Пасище,мера

2264/05.03.2009

000001

45,209

с. Средоселци

Пасище,мера

2265/05.03.2009

000013

29,059

с. Средоселци

Пасище с храсти 2266/05.03.2009

000016

118,802

87 с. Средоселци Пасище с храсти 2270/05.03.2009
88 с.Старо селище Пасище с храсти 5949/31.08.2015

000034

56,058

012133

0,816

77

80

81

83
84
85
86

89

с.Старо селище Пасище,мера

2210/18.02.2009

015030

0,287

90

с. Тодорово

Пасище,мера

2924/30.03.2009

000025

5,531

91

с. Тодорово

Пасище,мера

2930/30.03.2009

000059

6,043

92

с. Тодорово

Пасище,мера

2934/30.09.2016

000070

3,574

93 с. Тодорово

Пасище,мера

2937/30.09.2016

000139

18,635

Обща площ:

1060,150

Приложение 2

№

СПИСЪК
на пасища и мери за индивидуално ползване за 2017/2018год.
Приложение 2
Населено
Описание
АОС
№ на имота Площ в дка
29 /131

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

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

място
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци

Населено
място
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква

Населено
място
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4300/07.11.2012
4299/07.11.2012
4298/07.11.2012
4297/07.11.2012
4295/07.11.2012
4293/08.11.2012
4229/11.09.2012
4292/07.11.2012
4294/08.11.2012
6009/12.02.2016
6010/12.02.2016
6011/12.02.2016

03472.34.1
03472.34.10
03472.34.3
03472.34.6
03472.10.292
03472.111.30
03472.100.5
03472.14.24
03472.112.2
03472.10.305
03472.34.29
03472.10.290
Обща площ:

21,693
11,868
61,917
2,351
6,063
11,566
70,959
48,738
154,112
2,679
4,777
10,088
406,811

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2215/24.02.2009
2216/24.02.2009
2217/24.02.2009
2219/24.02.2009
2220/24.02.2009
2223/24.02.2009
2234/24.02.2009
2235/24.02.2009
2222/24.02.2009
2221/24.02.2009

Описание

АОС

№ на имота

Площ вдка

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4168/21.07.2009
4169/21.07.2009
4170/21.07.2009
4171/21.07.2009
4172/21.07.2009
4173/21.07.2009
4174/21.07.2009
4175/21.07.2009
4176/21.07.2009
4177/21.07.2009
4178/21.07.2009
4179/21.07.2009

10015.12.160
10015.2.36
10015.3.20
10015.3.22
10015.4.65
10015.4.66
10015.4.68
10015.8.121
10015.19.37
10015.14.61
10015.1.22
10015.8.124

3,758
6,866
3,299
1,610
13,744
1,996
107,870
25,069
1,330
4,326
5,288
2,955

000008
000009
000012
000020
000051
000061
000019
000042
000054
000052
Обща площ:

6,511
7,322
8,295
9,341
7,338
2,138
6,478
20,246
162,850
46,864
277,383
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово

1
2
3
4
5

Населено
място
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец

6
7
8
9
10
11
12
13
14

с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец

№

№
1
2
3
4
5

Населено
място
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4180/22.07.2009
4181/22.07.2009
4182/22.07.2009
4183/22.07.2009
4184/22.07.2009
4186/22.07.2009
4187/22.07.2009
4185/22.07.2009
3658/28.04.2009
3659/28.04.2009
3660/28.04.2009
3661/28.04.2009
5962/16.12.2015
6071/30.03.2016
6066/30.03.2016

10015.6.91
10015.4.63
10015.6.99
10015.8.120
10015.9.59
10015.20.123
10015.10.47
10015.100.104
10015.100.85
10015.100.87
10015.100.94
10015.100.97
10015.20.106
10015.8.123
10015.100.86
Обща площ:

11,063
2,910
4,599
12,203
26,612
4,913
1,291
245,110
127,421
347,832
70,549
270,149
29,479
1,057
85,574
1418,873

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище с
храсти
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Ливада

4980/12.12.2011
4983/13.12.2011
4984/13.12.2011
4988/13.12.2011
4989/13.12.2011

15953.40.9
15953.50.32
15953.42.7
15953.33.6
15953.26.33

4,897
20,964
31,466
13,595
5,862

4991/13.12.2011
4992/13.12.2011
4981/13.12.2011
4985/13.12.2011
4986/13.12.2011
4987/13.12.2011
5073/13.02.2012
4993/13.12.2011
5212/21.01.2013

15953.10.18
15953.26.31
15953.39.48
15953.50.29
15953.54.10
15953.54.09
15953.42.9
15953.54.07
15953.41.8
Обща площ:

10,497
10,166
87,871
84,584
41,322
103,534
16,015
44,047
4,553
479,373

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2394/06.03.2009
2397/06.03.2009
2403/09.03.2009
4224/10.08.2009
2395/06.03.2009

000010
000032
000078
000062
000020

44,207
2,332
97,317
31,199
79,434
31 /131

6
7
8
9
10

с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2396/06.03.2009
2398/06.03.2009
2399/06.03.2009
2401/06.03.2009
2403/09.03.2009

№

Населено
място

Описание

АОС

1
2
3
4
5

сДрагомъж
с.Драгомъж
с.Драгомъж
с.Драгомъж
с.Драгомъж

Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2784/20.03.2009
2786/20.03.2009
2788/20.03.2009
2789/20.03.2009
2790/20.03.2009

№

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

3428/03.07.2012

24150.47.17

66,674

3429/03.07.2012

24150.47.19

12,683

3430/03.07.2012

24150.47.20

7,162

3433/03.07.2012

24150.47.32

7,530

4195/03.07.2012
4205/03.07.2012
4208/03.07.2012
4209/03.07.2012

24150.53.6
24150.53.3
24150.10.375
24150.10.388

1,453
23,341
3,786
18,388

4212/03.07.2012

24150.26.18

7,205

4215/03.07.2012
3424/03.07.2012
3431/21.04.2009
3432/03.07.2012
4206/03.07.2012
4210/03.07.2012
4214/03.07.2012

24150.29.11
24150.47.9
24150.47.22
24150.47.23
24150.53.1
24150.33.18
24150.53.7
Обща площ:

1

с.Духовец

2

с.Духовец

3

с.Духовец

4

с.Духовец

5
7
8
9

с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец

10

с.Духовец

11
12
13
14
15
16
17

с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец

Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

000023
000054
000063
000065
000076
Обща площ:

№ на имота
010004
015009
021001
022009
022011
Обща площ:

83,759
64,395
12,406
9,085
111,292
535,426

Площ в дка
1,888
51,871
67,582
30,889
6,040
158,270

88,161
19,612
170,330
31,025
144,303
8,767
237,108
847,528
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1
2

Населено
място
гр.Исперих
гр.Исперих

3
4

гр.Исперих
гр.Исперих

5

гр.Исперих

№

1

Населено
място
с.Йонково

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

с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково

20
21

с.Йонково
с.Йонково

22
23
24
25
26

с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково

27
28

с.Йонково
с.Йонково

№

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище с
храсти

4155/21.07.2009
4144/21.07.2009

027113
027109

14,927
3,277

4145/21.07.2009
4152/21.07.2009

000047
029072

56,030
9,705

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Ливада
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера

2543/14.03.2009

022157

2,819

2546/16.03.2009
2547/16.03.2009
2548/16.03.2009
2549/16.03.2009
2550/16.03.2009
2567/17.03.2009
2568/17.03.2009
2571/17.03.2009
2576/17.03.2009
2580/17.03.2009
2582/17.03.2009
2586/17.03.2009
2587/17.03.2009
2590/17.03.2009
2592/17.03.2009
2594/17.03.2009
2595/17.03.2009
2600/17.03.2009

025031
044002
044006
044007
044008
002062
002063
003020
004030
006026
007006
009007
009012
010024
011008
011010
011011
012011

20,931
20,243
146,950
16,248
10,000
7,170
9,242
2,743
21,101
1,514
16,853
13,520
9,592
172,222
13,752
2,715
9,474
21,501

2605/18.03.2009
2609/18.03.2009

013051
016017

4,261
3,256

2610/18.03.2009
2611/18.03.2009
2612/18.03.2009
2613/18.03.2009
2614/18.03.2009

016018
018001
018002
018003
018005

21,139
3,378
4,984
4,696
2,059

2618/18.03.2009
2619/18.03.2009

019166
021015

16,963
76,433

4153/21.07.2009

026029
Обща площ:

7,990
91,929

33 /131

29
30
31
32
33

№
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

с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково

Населено
място
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево

№

Населено
място

1

с.Конево

2
3

с.Конево
с.Конево

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2620/18.03.2009
2621/18.03.2009
5647/27.11.2013
5648/27.11.2013
5649/27.11.2013

Описание

АОС

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

3055/13.12.2012
3056/13.12.2012
3058/13.12.2012
3059/13.12.2012
3060/13.12.2012
3063/13.12.2012
3064/13.12.2012
3066/13.12.2012
3067/12.12.2012
3068/12.12.2012
3069/12.12.2012
3070/12.12.2012
3071/12.12.2012
3072/12.12.2012
3073/12.12.2012
5216/08.02.2013
5225/09.02.2013
5224/08.02.2013
5223/08.02.2013
5222/08.02.2013
5221/08.02.2013
5220/08.02.2013
5219/08.02.2013
5218/08.02.2013
5696/21.02.2014

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

3032/02.04.2009

000008

104,473

3033/02.04.2009
5874/07.05.2015

000009
000019

7,310
10,668

Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище,мера

021024
021025
021159
021158
021157
Обща площ:

№ на имота
37010.71.2
37010.56.20
37010.51.6
37010.55.1
37010.56.1
37010.56.6
37010.56.8
37010.64.5
37010.71.8
37010.73.16
37010.73.2
37010.73.46
37010.73.5
37010.7.6
37010.78.1
37010.36.11
37010.36.5
37010.25.1
37010.26.10
37010.37.57
37010.40.1
37010.42.5
37010.46.24
37010.51.3
37010.51.4
Обща площ:

235,933
3,035
74,438
39,745
362,107
1371,017

Площ в дка
61,498
47,301
65,856
7,404
2,425
4,148
6,627
33,796
15,329
18,691
14,060
8,189
58,839
6,639
3,652
17,508
7,358
96,950
9,419
13,557
59,042
9,245
3,000
44,850
34,027
649,410
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4
5
6
7
8
9

с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево

10
11

с.Конево
с.Конево

12
13
14
15

с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево

№
1
2
3

Населено
място
с.Къпиновци
с.Къпиновци
с.Къпиновци

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3036/02.04.2009
3037/02.04.2009
5873/07.05.2015
3045/02.04.2009
3046/02.04.2009
3047/02.04.2009

000020
000022
000059
000061
000062
000064

233,853
117,503
17,019
9,494
2,548
67,215

3048/02.04.2009
5267/18.02.2013

000065
000068

2,753
39,013

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2240/04.03.2009
2239/04.03.2009
5566/23.07.2013

000055
000057
000009

16,275
95,689
45,416

3050/02.04.2009
5788/13.08.2014
5814/28.10.2014
5815/28.10.2014

000070
000032
000097
000107
Обща площ:

Обща площ:

1

Населено
място
с. Лудогорци

2
3
4

с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци

5

с. Лудогорци

6

с. Лудогорци

7
8
9
10
11
12
13
14

с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци

№

248,276
4,924
35,255
19,759
920,063

157,380

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2441/06.03.2009

028085

41,317

2442/06.03.2009
2443/06.03.2009
2444/06.03.2009

028086
028084
028068

2,616
5,751
28,474

2447/06.03.2009

025110

25,530

2449/06.03.2009

019051

27,718

2451/06.03.2009
2454/06.03.2009
2455/06.03.2009
2456/06.03.2009
2457/06.03.2009
2458/06.03.2009
2459/06.03.2009
4939/19.07.2011

018027
017022
005001
008006
004004
002002
003008
014003
Обща площ:

4,437
17,755
76,543
21,357
9,056
128,254
6,595
119,705
515,108
35 /131

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Населено
място
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Населено
място
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец

Описание

АОС

№ на имота

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

5863/07.05.2015
5862/07.05.2015
5864/07.05.2015
5868/07.05.2015
5866/07.05.2015
5867/07.05.2017
5865/07.05.2015
5871/07.05.2015
5855/07.05.2015
5870/07.05.2015
5861/07.05.2015
5869/07.05.2015
2746/24.03.2009
5857/07.05.2015
5872/07.05.2015
5858/07.05.2015
5854/07.05.2015

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

5057/12.02.12
5030/21.12.11
5029/20.12.11
5028/21.12.11
5024/21.12.11
5023/21.12.11
5022/21.12.11
5021/21.12.11
5020/21.12.11
5019/21.12.11
5161/01.06.12
5010/21.12.11
5009/21.12.11
5008/21.12.11
5007/21.12.11
5001/21.12.11
5000/21.12.11
4999/21.12.11
5852/04.05.15

46913.103.24
46913.97.4
46913.103.28
46913.9.2
46913.9.6
46913.103.26
46913.3.4
46913.109.9
46913.109.8
46913.109.7
46913.5.1
46913.49.42
46913.1.134
46913.46.7
46913.103.30
46913.1.120
46913.2.27
46913.3.1
46913.1.135

10,885
6,295
23,217
23,275
8,610
11,831
0,836
14,661
28,130
25,751
110,914
21,549
37,017
50,292
21,887
16,993
2,548
3,264
37,996

000006
000034
000044
000047
000053
000054
000057
000074
000093
000098
000101
000103
000142
000162
000121
000116
000096
Обща площ:

Площ в дка
6,763
25,601
1,932
12,695
1,919
37,167
8,519
15,719
2,284
1,772
83,790
49,338
91,787
3,466
7,721
4,407
11,708
403,755
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с.М.Поровец

Пасище

5018/21.12.11

№
1
2
3
4
5
6

Населено
място

Описание

АОС

с. Печеница
с. Печеница
с. Печеница
с. Печеница
с. Печеница
с. Печеница

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

4014/23.06.2009
4015/23.06.2009
4016/23.06.2009
4017/23.06.2009
4018/23.06.2009
4842/07.04.2011

№
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

Населено
място
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3114/06.04.2009
3115/06.04.2009
3116/06.04.2009
3117/06.04.2009
3118/06.04.2009
3119/06.04.2009
3120/06.04.2009
3123/06.04.2009
3125/06.04.2009
3126/06.04.2009
3127/06.04.2009
3129/06.04.2009
3132/06.04.2009
3133/06.04.2009
3134/06.04.2009
3135/06.04.2009
3136/06.04.2009
3144/06.04.2009
3145/06.04.2009
3146/06.04.2009
3148/06.04.2009
3150/06.04.2009
3157/08.04.2009
3158/08.04.2009
3159/08.04.2009
3160/08.04.2009
3161/08.04.2009
3162/08.04.2009

000112
000117
000121
000122
000125
000126
000127
000132
000136
000142
000144
000149
000163
000164
000165
000174
000178
000028
000037
000038
000048
000066
000090
000091
000096
000097
000103
000105

6,449
3,138
8,966
15,505
9,838
31,622
10,371
15,513
30,427
4,949
9,803
21,347
137,821
65,762
24,075
1,766
22,698
14,012
9,425
9,471
11,772
16,980
145,300
6,338
53,581
4,607
13,878
7,318

20

46913.84.18
Обща площ:

№ на имота
000004
000006
000010
000050
000054
000056
Обща площ:

22,063
528,529

Площ в дка
32,602
97,877
53,438
16,962
89,744
845,417
1273,568
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Населено
място
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3163/08.04.2009
3171/08.04.2009
3172/08.04.2009
3173/08.04.2009
3174/09.04.2009
3180/09.04.2009
3181/09.04.2009
3182/09.04.2009
3183/09.04.2009
3184/09.04.2009
3187/09.04.2009
3191/09.04.2009
3193/10.04.2009
3202/10.04.2009
3203/10.04.2009
3204/10.04.2009
3205/10.04.2009
3261/13.04.2009

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4843/02.02.2012
4844/02.02.2012
5034/10.01.2012
5035/10.01.2012
5036/10.01.2012
5037/10.01.2012
5038/10.01.2012
5039/10.01.2012
5040/10.01.2012
5043/23.01.2012
5045/23.01.2012
5046/24.01.2012
5047/24.01.2012
5048/24.01.2012
5049/24.01.2012
5050/24.01.2012
5051/24.01.2012
5052/11.01.2012
5054/24.01.2012
5055/24.01.2012
5056/24.01.2012
5122/14.03.2012

61875.2.51
61875.4.80
61875.21.9
61875.20.90
61875.4.82
61875.22.93
61875.4.87
61875.4.92
61875.22.94
61875.19.15
61875.77.111
61875.18.351
61875.18.349
61875.9.90
61875.9.92
61875.8.95
61875.6.63
61875.8.93
61875.23.85
61875.23.86
61875.6.68
61875.6.66

521,004
308,516
156,281
21,707
12,537
7,996
2,968
25,696
1,284
6,514
1,627
8,985
9,384
2,412
4,543
2,392
9,339
77,501
219,584
642,745
1,700
2,056

000107
045016
045017
045018
060043
051017
051018
051019
051020
051021
053016
060042
060044
069003
069004
069005
069006
080059
Обща площ:

27,040
9,295
8,499
8,528
9,000
9,999
14,999
7,820
19,560
4,958
2,771
7,100
12,169
21,595
27,501
8,742
4,640
2,339
981,705
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Обща площ:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
31

Населено
място
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с.Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с.Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4325/23.07.2012
4327/23.07.2012
4328/23.07.2012
4330/23.07.2012
4331/23.07.2012
4332/23.07.2012
4333/23.07.2012
4336/23.07.2012
4337/23.07.2012
4338/23.07.2012
4339/23.07.2012
4340/23.07.2012
4341/23.07.2012
4342/23.07.2012
4343/23.07.2012
4344/23.07.2012
4345/28.08.2009
4346/23.07.2012
4347/23.07.2012
4372/23.07.2012
4373/23.07.2012
4374/23.07.2012
4377/23.07.2012
4378/23.07.2012
4457/23.07.2012
4458/23.07.2012
4460/23.07.2012
6053/22.02.2016
6239/13.07.2016

65650.17.25
65650.17.26
65650.20.61
65650.20.56
65650.20.57
65650.18.78
65650.20.66
65650.7.41
65650.7.46
65650.7.49
65650.11.96
65650.11.94
65650.12.8
65650.7.40
65650.11.100
65650.14.66
65650.25.13
65650.14.71
65650.20.76
65650.2.72
65650.3.58
65650.6.39
65650.7.47
65650.7.48
65650.20.72
65650.17.15
65650.9.70
65650.7.39
65650.7.61

5,738
10,429
9,299
22,528
12,160
3,397
34,358
16,774
9,586
54,733
4,364
5,319
2,894
1,831
9,253
7,438
57,253
2,264
63,261
65,013
11,680
47,855
4,993
67,034
6,134
15,209
6,229
60,056
35,498
674,326

Обща площ:

№
1
2
3
4
5
6

Населено
място
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци

2059,308

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2267/05.03.2009
2268/05.03.2009
2269/05.03.2009
2271/05.03.2009
2272/05.03.2009
2273/05.03.2009

000023
000029
000033
000035
000036
000037

5,845
24,913
13,709
28,361
17,595
30,209
39 /131

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци

№

Населено
място
с.Старо
селище
с.Старо
селище
с.Старо
селище
с.Старо
селище
с.Старо
селище
с.Старо
селище
с.Старо
селище
с.Старо
селище

1
2
3
4
5
6
7

9

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

Населено
място
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2274/05.03.2009
2275/05.03.2009
2276/05.03.2009
2277/05.03.2009
2278/05.03.2009
2279/05.03.2009
4940/19.07.2011
4941/19.07.2011
4942/25.07.2011
4943/25.07.2011

000040
000043
000044
000060
000072
000102
000046
000042
000039
000041

5,527
0,508
0,475
1,188
2,043
0,887
5,000
4,999
9,699
5,000
155,958

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера

2176/17.02.2009

012129

9,603

Пасище,мера

2205/18.02.2009

010020

8,429

Пасище,мера

2206/18.02.2009

017002

158,486

Пасище,мера

2207/18.02.2009

017003

4,066

Пасище,мера

2208/18.02.2009

015018

555,985

Пасище,мера

5950/31.08.2015

013137

14,904

Пасище,мера
Пасище с
храсти

2213/19.02.2009

012131

34,486

5948/31.08.2015

012132
Обща площ:

8,525
794,484

Описание

АОС

№ на имота

Площ в дка

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2923/30.03.2009
2926/30.03.2009
2925/30.03.2009
2927/30.03.2009
2928/30.03.2009
2929/30.03.2009
5946/31.08.2015
2932/30.03.2009
2933/30.03.2009
2935/30.03.2009
2936/30.09.2016

000003
000031
000027
000032
000048
000057
000062
000065
000067
000102
000103

3,820
43,067
25,438
15,563
248,126
60,312
77,451
35,709
96,204
22,086
9,523
40 /131

13

с. Тодорово

№

Населено
място
с. Я.Груево
с. Я.Груево
с. Я.Груево

1
2
3

Пасище,мера

5154/02.04.2012

Описание

АОС

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2848/24.03.2009
2849/24.03.2009
2880/24.03.2009

000091
Обща площ:

№ на имота
000019
000053
000065
Обща площ:

63,264
710,086

Площ в дка
69,546
6,387
0,263
76,196
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Приложение 3
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ
ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2017/2018
стопанска година.
Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община
Исперих, съгласно чл.37о, ал.2, включват:
1. Перспективен експлоатационен план за паша.
1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на Община Исперих
съобразено с утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на Министъра на
Земеделието „Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на
земята”.
1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със
земеделските стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на
пасищата, на възможен екологичен ефект и икономически растеж на района.
1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските
стопани, отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние и
утвърждаване на животновъдството като фактор за развитие на населеното място.
2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и
индивидуално ползване.
2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.
2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския
поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по
цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен
фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, както и
задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд, общински
поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
2.1.2. Ежегодно се заверява надлежно с подпис и печат от ОДБХ град Разград
списък на всички стопани отглеждащи пасищни животни на територията на населеното
място, като списъка съдържа информация за стопаните, броя и вида на отглежданите
пасищни.
2.1.3. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо
и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и се
обявява в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината.
2.1.4. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които
имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида
на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните
или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1
животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска
единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат
говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни)
породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма
категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На
правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за
подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично
земеделие" и „Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в
направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска
единица на хектар, независимо от категорията на имотите.
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2.1.5. Правоимащите лица подават заявление по образец до Kмета на общината,
към което прилагат документи от първи до десети март на текущата година.
2.1.6. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за
всеки кандидат площ по реда на т.2.1.4 и разпределя имотите за всяко землище.
Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на
необходимите площи.
2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в
землището към разпределените по реда на т.2.1.6 имоти съответната комисия извършва
допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна
община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок
до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или
до достигане на нормата по т. 2.1.4. Разпределението се извършва последователно в
съседното землище, община и област.
2.1.8. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след
разпределението по т.2.1.7 в съответното и съседни землища, по заявление от
правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.6. предоставя служебно на
министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите и
заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.
2.1.9. Въз основа на протоколите на комисиите по 2.1.6 и т.2.1.7 и след заплащане
на наемната цена Кметът на общината сключва договор за наем. Минималният срок на
договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните по т.2.1.1, т.2.1.2 и т.2.1.3
и се регистрират в общинската служба по земеделие. В договорите за наем се предвижда
увеличаване на наемната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските
цени, публикуван от НСИ.
2.1.10. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.
2.1.11. Останалите след провеждане на търга по т 2.1.10 свободни пасища, мери и
ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на
лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се
сключват за една стопанска година.
2.1.12. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са
сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.
2.2. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо ползване.
По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от
населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху
обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече
колективни стада.
3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене.
3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните стандарти,
утвърдени със заповед на Министъра на земеделието и храните за добро екологично и
земеделско състояние. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно
косене, като се започва от средата към периферията.
3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.
4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите
Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се
ползват съществуващите прокари и полските пътища.
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5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата
5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата:
1. 1.За почвения слой не се допуска:
? нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, камъни, почва,
разораване;
? преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище;
? едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място за
едновременно пашуване и за водопой ;
5.2. За биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията при
паша, не се допуска:
? пашуване на по-голям брой регистрирани животни от посочения в анкетната карта на
земеделския производител;
? паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места;
? унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени в
ландшафта;
? оставянето на пашуващите животни без надзор;
? внасяне на неприсъщи видове – засяване на култивирани растения в границите на
пасището;
? внасянето на минерални торове за подобряване на тревата;
? не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището
? собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите
отпадъци извън пасището;
? опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел
предизвикване нов подраст;
? поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за водопой –чешми,
корита и др.
6. Ветеринарна профилактика
6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните
причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска
паша на животни в заразени участъци.
6.2. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони
със специфични ветеринарни препарати.
7. Мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища
При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да
се засяват с подходящи тревни смески.
8. Построяване на навеси
При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на
територията и Закона за опазване на земеделски земи.
9. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси при
необходимост.
10. Охрана
Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за
сметка на ползвателите.
11. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните
дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на
развитието на животновъдството на територията на общината
Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т.5. Мерки за
опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата.
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Приложение 4
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА 2017/2018 СТОПАНСКА ГОДИНА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
I. ОСНОВАНИЕ
Настоящият Годишен план за паша за 2017/2018 стопанска година е разработен на
основание чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и
приемане от Общински съвет.
II. ОБХВАТ
Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от
Общински поземлен фонд в населените места на територията на Община Исперих, като
определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално
ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на общината на
основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗСПЗЗ, като определя да бъдат отдавани на:
1. земеделски производители, отглеждащи пасищни животни;
2. лица, които желаят да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично
състояние.
III. ЦЕЛ
Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на
мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното
въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.
IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И
ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Мерите и пасищата, включени в списъка по Приложение №1 и Приложение №2 са
имоти възстановени на община Исперих с решение на Общинска служба по Земеделие –
гр. Исперих в съществуващи стари реални граници по план за земеразделяне и включени в
Протоколни решения по землища, като са определени имотите за общо и индивидуално
ползване на територията на Общината.
V. СПИСЪК С ДАННИ НА ЗЕДЕМЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ИЛИ ТЕХНИ
СДРУЖЕНИЯ, ОТГЛЕЖДАНИТЕ ОТ ТЯХ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ, НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
На основание чл. 37о, ал. 5 и ал.6 от ЗСПЗЗ се изготвя списък с данни за
земеделските стопани и техни сдружения, регистрирани като юридически лица и
отглежданите от тях брои и вид пасищни животни на територията на Община Исперих и
се заверява от Дирекция по безопасност на храните – гр. Разград.
VI. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ
ПОЗЕМЛЕН ФОНД
Размера и местоположението на мерите и пасищата, както и правилата за общо и за
индивидуално ползване на територията на Община Исперих в зависимост от броя и вида
на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се определя от
Общинския съвет на Община Исперих с решение, прието с мнозинство от общия брой на
съветниците.
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VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.
1. Общината e длъжна:
1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери и пасища –
публична общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани като
земеделски производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро
земеделско и екологично състояние.
1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно
землище.
1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и
подобряване на ползването на пасищата и мерите.
2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:
2.1. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално или общо ползване
единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, когато са
регистрирани земеделски производители с животни;
2.2. Да не се събират такса от собствениците на животни;
2.3. Наемателите без животни, поддържащи в добро екологично състояние да
предоставят свободен достъп до пасищата и мерите на животни, отглеждани в населеното
място, както и да не събират такса от собствениците на единични животни, независимо от
разходите, които са направили по почистването на пасищата;
2.4. Да не разорават предоставените им мери и пасища, както и да не променят
начина на трайно ползване;
2.5. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на
дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и
групи дървета да се извършва ,съгласно Закона за опазване на селскостопанското
имущество;
2.6. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на
опазването им;
2.7. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, строителни,
промишлени и др. отпадъци;
2.8. Да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние в
съответствие с Националните стандарти, утвърдени със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на
Министъра на земеделието и храните, включително:
? Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси.
? Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана храстовидна
растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове - орлова
папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima), аморфа
(Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).
? Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори).
? Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането на
дървесна и храстовидна растителност в тях.
2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни
/задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане разпространението
на зарази и паразити;
2.10. Да спазват ограниченията на Натура 2000;
2.11. Не се допускат торене и третирането на мерите и пасищата с препарати за
растителна защита;
2.12. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои
имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и/или съществуващите полски пътища;
2.13. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства;
2.14. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна
безопасност в мерите и пасища.
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VIII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПЛАНА
1. Кмет на Община:
1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и
управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на
общината, съгласно ЗСПЗЗ;
1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и
мероприятия в изпълнение изискванията на закона;
1.3. Изисква от кметовете на кметства и кметските наместници на населени места,
спазването на разписаните правила по отношение ползването на мерите и пасищата на
територията на съответното кметство /населено място/.
2. Отдел „Общинска собственост”:
2.1. Отговарят за актуализацията на плана;
2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни в населените места по
изпълнението на плана;
2.3. Изготвят договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен
фонд;
2.4. Водят регистър на сключените договори и следят техните срокове.
3. Кметовете на кметства и кметски наместници:
3.1. Организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и пасищата
в добро земеделско и екологично състояние.
3.2. Кметовете и кметските наместници на населените места да уведомяват всички
жители, отглеждащи животни за лична консумация за определените за общо ползване
общински пасища и мери. Писмено уведомяват пастирите на стадата в кои пасища ще се
извършва пашата на общите стада.
3.3. Кметовете и кметските наместници на населените места да предоставят
периодична информация на ползвателите, относно необходимите мероприятия по
поддържане и опазване на мерите и пасищата при настъпила промяна.
3.4. Кметовете и кметските наместници на населените места определят
местоположението на прокарите и полските пътища на територията на съответното
землище, които следва да се спазват от всички ползватели на пасища и мери. Списъкът се
заверява от кмета или кметският наместник с подпис и печат и се предоставя на
ползвателите на земеделски земи.
IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
При изпълнение на плана, Общинска администрация – Исперих взаимодейства с:
Общинска служба по Земеделие – град Исперих, Дирекция по безопасност на храните –
град Разград. Взаимодейства и с регистрираните сдружения на територията на Община
Исперих.
X. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА
Финансовото осигуряване на плана се постига чрез:
Наемите за ползване на мери и пасища, общинска собственост постъпват в приход на
бюджета на общината.
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ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен от гори – собственост на община Исперих през 2017 год.
Председателя на Общински съвет Исперих г-н Даниел Димитров предложи
заседанието да се води от г-н Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински
съвет Исперих.
Общинския съветник Екатерина Димитрова и адв. Даниел Димитров –
Председател на Общински съвет Исперих поради ангажименти напуснаха заседанието
на Общински съвет Исперих.
Присъстващите в залата общински съветници остават 23.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Запвядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – 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 НАРЕДБА 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.
През 2016 г. е извършено ползване за ЛСФ – 2015 и ЛСФ – 2016 г., поради
закъснение на сключване на договорите, тъй като имаше обжалване пред
Административен съд – Разград. За 2016 г. е реализирана дървесина за 464000 лева, а до
завършване на ползването за ЛСФ – 2016 г. остава усвояването на още 4 подотдела – 1067х, 1072 – а, 1168 – з и
1071 – г.
С Решение № 244/01.12.2016 г. Общинския съвет – Исперих утвърди Годищен план
за ползване на дървесина през 2017 г. в размер на 2700 пл.м.3, от които 900 пл.м.3 за
Местни търговци.
С настоящото решение на Общински съвет – Исперих е необходимо да се
определят условията за провеждане на процедура за продажба на стояща дървесина на
корен, съгласно законовите разпоредби за новата 2017 год.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет –Исперих да приеме
следните
РЕШЕНИЯ:
С цел доброто и целесъобразно стопанисване на горите – собственост на община
Исперих и осигуряване на приходи
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114 от Закона за горите 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
недървестни горски продукти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ

Р Е Ш И:
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І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана
дървесина от гори – общинска собственост от местни търговци, отговарящи на
изискванията на чл.115 от ЗГ и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и реда
за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти по обекти, както
следва:
Обект № 1 с подотдел: 1070 –а/15593.42.10/ на територията на ДГС „Сеслав”
район Исперих, с.Голям Поровец .
ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана
дървесина от гори – общинска собственост по обекти, както следва :
Обект № 2 с подотдели: 1072 –д /15953.19.58/, 1168 – а /000065/ и
1168 – б/000065/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Голям Поровец и с.
Бърдоква.
Обект № 3 с подотдели: 1067 –ц/000120/, 1073 – г/15953.19.58/ и 1168 – ж
/000065/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Йонково, с.Г.Поровец и
с. Бърдоква.
ІІІ. Да се определят следните условия на публичния търг:
1.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване.
2.Начални цени по обекти:
- за обект № 1 – 44 332 (четиридесет и четири хиляди,триста тридесет и два) лева без ДДС.
- за обект № 2 – 34 666 (тридесет и четири хиляди,шестстотин шестдесет и шест ) лева без
ДДС.
- за обект № 3 – 40 380 (четиридесет хиляди,триста и осемдесет ) лева без ДДС.
3. Стъпка за наддаване по обекти :
- за обект № 1 – 440 (четиристотин и четиридесет) лева;
- за обект № 2 – 340 (триста и четиридесет ) лева;
- за обект № 3 – 400 (четиристотин) лева без ДДС.
4. Гаранция за участие по обекти :
- за обект № 1 – 2 200 (две хиляди и двеста) лева без ДДС;
- за обект № 2 – 1 730 (хиляда седемстотин и тридесет) лева без ДДС;
- за обект № 3 – 2 010 (две хиляди и десет) лева без ДДС.
5.Гаранция за изпълнение на договора да бъде в размер на 5% от достигнатата стойност
на правото на ползване на обекта.
ІV. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2017 г. то ползването им да
се прехвърли през 2018 г.
V. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното
и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Сюлейман като председател на водещата комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 13.02.2017 г. от 15.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на участваща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
13.02.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник 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 13.02.2017 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка.

Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища по проекто решенията имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 16.02.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен от гори – собственост на община Исперих през 2017 год.
№

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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. 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 КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

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

„ против”

„въздържал се”
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
23
23
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 278
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
недървестни горски продукти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ

Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана
дървесина от гори – общинска собственост от местни търговци, отговарящи на
изискванията на чл.115 от ЗГ и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и реда
за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти по обекти, както
следва:
Обект № 1 с подотдел: 1070 –а/15593.42.10/ на територията на ДГС „Сеслав”
район Исперих, с.Голям Поровец .
ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана
дървесина от гори – общинска собственост по обекти, както следва :
Обект № 2 с подотдели: 1072 –д /15953.19.58/, 1168 – а /000065/ и
1168 – б/000065/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Голям Поровец и с.
Бърдоква.
Обект № 3 с подотдели: 1067 –ц/000120/, 1073 – г/15953.19.58/ и 1168 – ж
/000065/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Йонково, с.Г.Поровец и
с. Бърдоква.
ІІІ. Да се определят следните условия на публичния търг:
1.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване.
2.Начални цени по обекти:
- за обект № 1 – 44 332 (четиридесет и четири хиляди,триста тридесет и два) лева без ДДС.
- за обект № 2 – 34 666 (тридесет и четири хиляди,шестстотин шестдесет и шест ) лева без
ДДС.
- за обект № 3 – 40 380 (четиридесет хиляди,триста и осемдесет ) лева без ДДС.
3. Стъпка за наддаване по обекти :
- за обект № 1 – 440 (четиристотин и четиридесет) лева;
- за обект № 2 – 340 (триста и четиридесет ) лева;
- за обект № 3 – 400 (четиристотин) лева без ДДС.
4. Гаранция за участие по обекти :
- за обект № 1 – 2 200 (две хиляди и двеста) лева без ДДС;
- за обект № 2 – 1 730 (хиляда седемстотин и тридесет) лева без ДДС;
- за обект № 3 – 2 010 (две хиляди и десет) лева без ДДС.
5.Гаранция за изпълнение на договора да бъде в размер на 5% от достигнатата стойност
на правото на ползване на обекта.
ІV. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2017 г. то ползването им да
се прехвърли през 2018 г.
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V. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното
и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
VІ. 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 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот, находящи се в с.Драгомъж, община
Исперих, област Разград на собствениците на законно построени сгради в имота
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на община Исперих е постъпило заявление за закупуване на
УПИ V-27 в квартал 53 отреден за Жилищно застрояване с площ 1257 кв.м по
регулационния план на с.Драгомъж с Акт за частна общинска собственост №
1764/12.07.2016год. В имота има построени жилищна сграда и гараж, собственост на
Рамадан Рушуд Герджик и Севдия Мехмед Герджик с нотариален акт №195, том IV,
рег.№3723 от 2013год.
Имота е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с
общински имоти за 2017г. за продажба. За него е съставен Акт за общинска собственост,
изготвени са актуална данъчна и пазарна оценки.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1. Има изявен интерес за закупуването на имота.
2. Реализиране на постъпления от продажбите.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се проведе
процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава продажбата на поземлен
построени сгради в тях, както следва:

имот

на собствениците на законно
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1. Урегулиран поземлен имот V – 27 (римско пет тире двадесет и седем) в квартал
53 (петдесет и три), отреден за «Жилищно застрояване», с площ 1257 (хиляда двеста
петдесет и седем) кв.м.,по регулационния план на селото, одобрен със Заповед №
609/25.09.1982год. на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Драгомъж,
ул. «Борис Савов ” № 36,община Исперих, област Разград при граници и съседи: изток –
извън регулация; север- УПИ IV-26,кв.53; запад- ул. «Борис Савов », и юг- УПИ VI30,кв.53 съгласно АЧОС № 1764 от 12.07.2016г.вписан в Агенцията по вписванията на
20.07.2016год. на собствениците на законно построените сгради-жилищна сграда и гараж
собственост на Рамадан Рушуд Герджик с адрес с. Драгомъж, ул. «Борис Савов» №36,
община Исперих, област Разград и Севдия Мехмед Герджик с адрес с. Драгомъж, ул.
«Борис Савов» №36,, притежаващи Нотариален акт №195, том IV, рег.№3723, дело № 505
от 2013г.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 18.01.2017 г. в размер на 3 111,00 лв. ( три хиляди сто и
единадесет ) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2 624,60 (две хиляди шестотин двадесет и
четири лева и шетдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000061/20.01.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Сюлейман , като председател на водещата комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 13.02.2017 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
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин като председател на участваща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
13.02.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
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Гюнел Мюсреф – Заместник 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 13.02.2017 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка.

Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на комисиите.
Въпроси, предложения по проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 16.02.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот, находящи се в с.Драгомъж, община
Исперих, област Разград на собствениците на законно построени сгради в имота
№

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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. 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 КАРАКАШЕВ

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

РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За
За
За
За
За

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
23
23
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 279
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се проведе
процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собствениците на законно
построени сгради в тях, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот V – 27 (римско пет тире двадесет и седем) в квартал
53 (петдесет и три), отреден за «Жилищно застрояване», с площ 1257 (хиляда двеста
петдесет и седем) кв.м.,по регулационния план на селото, одобрен със Заповед №
609/25.09.1982год. на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Драгомъж,
ул. «Борис Савов ” № 36,община Исперих, област Разград при граници и съседи: изток –
извън регулация; север- УПИ IV-26,кв.53; запад- ул. «Борис Савов », и юг- УПИ VI30,кв.53 съгласно АЧОС № 1764 от 12.07.2016г.вписан в Агенцията по вписванията на
20.07.2016год. на собствениците на законно построените сгради-жилищна сграда и гараж
собственост на Рамадан Рушуд Герджик с адрес с. Драгомъж, ул. «Борис Савов» №36,
община Исперих, област Разград и Севдия Мехмед Герджик с адрес с. Драгомъж, ул.
«Борис Савов» №36,, притежаващи Нотариален акт №195, том IV, рег.№3723, дело № 505
от 2013г.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 18.01.2017 г. в размер на 3 111,00 лв. ( три хиляди сто и
единадесет ) лева.
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Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2 624,60 (две хиляди шестотин двадесет и
четири лева и шетдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000061/20.01.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изменение на ПУП – ПР на УПИ I, кв. 57 по плана на с. Подайва,
състоящо се в изменение на уличната регулация на част от участъците на улицата
между ОК 75 , ОК 74, ОК 73, ОК 57, ОК 72 до ОК 58 и образуване на нови УПИ – XV684 и II-520 за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм” в кв. 57, УПИ XVII-685
за “Озеленяване” в кв. 56 и УПИ IV-515 за “Нискоетажно жилищно строителство –
Жм”в кв. 58
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
Изработен е проект за Изменение на ПУП – ПР на УПИ I, кв. 57 по плана на с.
Подайва, състоящо се в изменение на уличната регулация на част от участъците на
улицата между ОК 75, ОК 74, ОК 73, ОК 57, ОК 72 до ОК 58 и образуване на нови УПИ –
XV-684 и II-520 за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм” в кв. 57, УПИ XVII-685
за “Озеленяване” в кв. 56 и УПИ IV-515 за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм”в
кв. 58 , разгледан на заседание на ОЕСУТ – Протокол № 1 т. 8 от 11.01.2017 год.
Съгласно изискванията на чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, ПУП в обхват на повече от един
квартал в населено място се одобрява 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 Изменение на ПУП – ПР на УПИ I, кв. 57 по плана на
с. Подайва, състоящо се в изменение на уличната регулация на част от участъците на
улицата между ОК 75, ОК 74, ОК 73, ОК 57, ОК 72 до ОК 58 и образуване на нови УПИ –
XV-684 и II-520 за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм” в кв. 57, УПИ XVII-685
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за “Озеленяване” в кв. 56 и УПИ IV-515 за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм”в
кв. 58 и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 2 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Одобрява проект, приет на ОЕСУТ за Изменение на ПУП – ПР на УПИ I, кв. 57 по
плана на с. Подайва, състоящо се в изменение на уличната регулация на част от
участъците на улицата между ОК 75, ОК 74, ОК 73, ОК 57, ОК 72 до ОК 58 и образуване
на нови УПИ – XV-684 и II-520 за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм” в кв. 57,
УПИ XVII-685 за “Озеленяване” в кв. 56 и УПИ IV-515 за “Нискоетажно жилищно
строителство – Жм”в кв. 58, и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 2 от
ЗУТ
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Сюлейман , като председател на водещата комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 13.02.2017 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
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин като председател на участваща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
13.02.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г- жо Митева, като председател на участваща комисия.
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Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 13.02.2017 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на комисиите.
Въпроси, предложения по проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване. Този път ще гласуваме явно.
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
23
23
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 280
Предвид необходимостта от Изменение на ПУП – ПР на УПИ I, кв. 57 по плана на
с. Подайва, състоящо се в изменение на уличната регулация на част от участъците на
улицата между ОК 75, ОК 74, ОК 73, ОК 57, ОК 72 до ОК 58 и образуване на нови УПИ –
XV-684 и II-520 за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм” в кв. 57, УПИ XVII-685
за “Озеленяване” в кв. 56 и УПИ IV-515 за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм”в
кв. 58 и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 2 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Одобрява проект, приет на ОЕСУТ за Изменение на ПУП – ПР на УПИ I, кв. 57 по
плана на с. Подайва, състоящо се в изменение на уличната регулация на част от
участъците на улицата между ОК 75, ОК 74, ОК 73, ОК 57, ОК 72 до ОК 58 и образуване
на нови УПИ – XV-684 и II-520 за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм” в кв. 57,
УПИ XVII-685 за “Озеленяване” в кв. 56 и УПИ IV-515 за “Нискоетажно жилищно
строителство – Жм”в кв. 58, и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 2 от
ЗУТ.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от приемането му.
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Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Отдаване под аренда на поземлен имот №61875.10.243 по кадастралната
карта на с.Райнино, община Исперих
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Николов.
Инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В изпълнение на Решение № 98 от 29.08.2012год. на Общински съвет –Исперих е
проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти,
находящи се в землището на с.Райнино, община Исперих. В резултат на тази процедура е
сключен Договор за наем №263 от 21.08.2013г. за срок от 5 селскостопански години с с
лицето Тихомир Филипов Атанасов. Със Заявление с вх.№ ОС -10/16.01.2017год. лицето
желае за един от имотите, включен в договора за наем, а именно поземлен имот №
61875.10.243 срокът на договора за наем да бъде удължен поради инвестиционните
намерения на лицето да възстанови лозовите насаждения.
Поземлен имот № 61875.10.243 е с начин на трайно ползване Лозе с площ 5 423
кв.м и за него е съставен Акт за частна общинска собственост № 5092/12.03.2012год.
Съгласно чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, земите от Общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без
търг или конкурс, когато са заети с трайни насаждения.
Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет - Исперих да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл.5, ал.5, т.1 от Наредба №28 за
управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на
Община Исперих, във връзка с чл.1 от Закона за арендата в земеделието, с цел:
- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за реализиране на нови инвестиционни намерения
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Прекратява на основание чл.5, т.5.2 по взаимно съгласие Договор за наем на
земеделска земя № 263 от 21.08.2013год. сключен между община Исперих и Тихомир
Филипов Атанасов в частта за поземлен имот № 61875.10.243 по кадастралната карта на
с.Райнино.
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2. Дава съгласие да се сключи договор за аренда между община Исперих и
Тихомир Филипов Атанасов при следните условия:
2.1. Предмет на договора - поземлен имот № 61875.10.243 (шестдесет и една
хиляди осемстотин седемдесет и пет точка десет точка двеста четиридесет и три) с начин
на трайно ползване Лозе с площ 5 423 (пет хиляди четиристотин двадесет и три) кв.м,
находящ се в местността „Лозя“ съгласно кадастралната карта на с.Райнино, община
Исперих. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5092 от 12.03.2012
г., вписан в Агенцията по вписванията на 14.03.2012г. под №683, том 3, дело №174.
2.2. Определя срок на арендния договор 15 (петнадесет) селскостопански години
считано от селскостопанската 2017/2018 година.
2.3. Определя годишно арендно плащане в размер на 60,00 (шестдесет) лева на
декар.
3.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Николов.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Сюлейман , като председател на водещата комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 13.02.2017 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
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих с направеното предложение за допълнение а именно:
- арендаторът не дължи годишно арендно плащане за първата селскостопанска
година, а именнно за 2017/2018 г.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин като председател на участваща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
13.02.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
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 с направеното предложение за допълнение а именно:
- арендаторът не дължи годишно арендно плащане за първата селскостопанска
година, а именнно за 2017/2018 г.
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Гюнел Мюсреф – Заместник 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 13.02.2017 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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 с направеното предложение за допълнение а именно:
- арендаторът не дължи годишно арендно плащане за първата селскостопанска
година, а именнно за 2017/2018 г.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на комисиите.
Въпроси, предложения по проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване с направеното предложение за допълнение на
заседание на постояните комисии.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 16.02.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Отдаване под аренда на поземлен имот №61875.10.243 по кадастралната
карта на с.Райнино, 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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД

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

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
23
23
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 281
На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл.5, ал.5, т.1 от Наредба №28 за
управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на
Община Исперих, във връзка с чл.1 от Закона за арендата в земеделието, с цел:
- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за реализиране на нови инвестиционни намерения
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Прекратява на основание чл.5, т.5.2 по взаимно съгласие Договор за наем на
земеделска земя № 263 от 21.08.2013год. сключен между община Исперих и Тихомир
Филипов Атанасов в частта за поземлен имот № 61875.10.243 по кадастралната карта на
с.Райнино.
2. Дава съгласие да се сключи договор за аренда между община Исперих и
Тихомир Филипов Атанасов при следните условия:
2.1. Предмет на договора - поземлен имот № 61875.10.243 (шестдесет и една
хиляди осемстотин седемдесет и пет точка десет точка двеста четиридесет и три) с начин
на трайно ползване Лозе с площ 5 423 (пет хиляди четиристотин двадесет и три) кв.м,
находящ се в местността „Лозя“ съгласно кадастралната карта на с.Райнино, община
Исперих. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5092 от 12.03.2012
г., вписан в Агенцията по вписванията на 14.03.2012г. под №683, том 3, дело №174.
2.2. Определя срок на арендния договор 15 (петнадесет) селскостопански години
считано от селскостопанската 2017/2018 година.
- арендаторът не дължи годишно арендно плащане за първата селскостопанска
година, а именнно за 2017/2018 г.
2.3. Определя годишно арендно плащане в размер на 60,00 (шестдесет) лева на
декар.
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3.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и Областен
управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Промяна предназначението на част от УПИ I-1977 и УПИ II-1978 в
квартал 56 по плана на гр. Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Николов.
инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
Община Исперих представи на заседание на Общинския съвет инвестиционното си
намерение за създаване на Социално предприятие за поддръжка на обществена
инфраструктура по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020г. Друг проект, по
който Общината работи е проектът за разкриване на Комплекс за социални услуги с
финансиране от Програма за развитие на селските райони. Комплексът ще включва два
Центъра за настаняване от семен тип за стари хора, Център за настаняване от семеен тип
за пълнолетни лица с физически увреждания, Дневен център за стари хора, Дневен център
за пълнолетни лица с увреждания и Наблюдавано жилище.
За целта е необходимо да се извърши промяна предназначението на сградите и
имотите, където се планира изграждането на социалното предприятие и социалните
услуги.
УПИ I-1977 в квартал 56 по регулационния план на гр. Исперих е с начин на трайно
ползване „За обществено застрояване“ /Акт за публична общинска собственост № 89/
20.03.2002г./. В него се намира Профилирана гимназия „Васил Левски“, Гимназията
разполага с учебна и административна сграда - сграда № 01 и спортен салон - сграда № 02.
Сграда № 03 към момента е разрушена. Имотът включва още игрище и сграда за
образование № 04 /бивш МУЦ/, в която вече не се провежда училищна дейност и е
неизползваема. С решение № 100/ 28.04.2016г. на Общински съвет Исперих сгради № 03 и
04 са отписани от активите на ПГ „Васил Левски“ гр. Исперих. Това налага обособяването
на УПИ I-1977, който да включва сграда 01, 02, игрище и прилежащите към тях
пространства с обща площ 33 986кв.м, както е посочено в предложението за изменение.
В съседство на УПИ I-1977 се намира УПИ II-1978, с площ 1 189кв.м, ведно с
построената в имота самостоятелна масивна пететажна сграда, отредена „За социални
услуги“ /Акт за частна общинска собственост № 6216/ 26.05.2016г./. Предвид
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потребностите на възрастните хора и хората с увреждания в общността, Община Исперих
планира в тази сграда да разкрие Комплекса за социални услуги. С цел изграждане на зони
за отдих и спорт на открито за потребителите на комплекса е необходимо към УПИ II1978 да се присъедини площ за озеленяване, която е част от сега съществуващия УПИ I1977 и да се обособи нов УПИ II-2857 с обща площ 2 170 кв.м и предназначение „За
социални услуги“, както е посочено в скицата за промяна.
В сградата на бившия МУЦ /сграда № 04 от УПИ I-1977/ Община Исперих планира
да създаде Социалното предприятие за поддръжка на обществена инфраструктура. Това
налага обособяването на отделни УПИ IV-2859 и УПИ III-2858 с предназначение „За
стопански дейности“, където да бъдат изградени социалното предприятие и разсадника
към него.
В изпълнение на гореизложеното е изработено предложение за изменение на ПУП
на УПИ I-1977 и УПИ II-1978 в квартал 56 по плана на гр. Исперих, съгласно което:
- от УПИ I-1977 се отделят и отреждат нови два имота – УПИ IV-2859 и УПИ III2858 с предназначение „За стопански дейности“;
- променя се предназначението на сграда 04 от „Сграда за образование“ в сграда
„Социално предприятие“;
- увеличава се площта на УПИ II-1978 като се обособява нов УПИ II-2857 с
предназначение „за социални услуги“.
За окончателното приемане на предложението за изменение на ПУП – план за
регулация и план за застрояване на УПИ I-1977 и УПИ II-1978 в квартал 56 по плана на
гр.Исперих е необходимо съгласие от Общински съвет Исперих, като Решението ще бъде
част от документите за искане на съгласие от Министерството на образованието.
С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.3 и чл.134, ал.8 от Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се промени предназначението на новообразуваните имоти УПИ
IV-2859 и УПИ III-2858 в квартал 56 по регулационния план на гр. Исперих от „За
обществено застрояване“ на „За стопански дейности“.
2. Дава съгласие да се промени предназначението на сграда 04, находяща се в
новообразувания имот УПИ IV-2859 в квартал 56 по регулационния план на гр. Исперих
от „Сграда за образование“ на „Социално предприятие“.
3. Дава съгласие да се промени предназначението на част от новообразувания имот
II-2857 в квартал 56 по регулационния план на гр. Исперих от „За обществено
застрояване“ на „За социални услуги“.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Николов.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Сюлейман , като председател на водещата комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 13.02.2017 г. от 15.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин като председател на участваща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
13.02.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник 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 13.02.2017 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на комисиите.
Въпроси, предложения по проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 16.02.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Промяна предназначението на част от УПИ I-1977 и УПИ II-1978 в
квартал 56 по плана на гр. 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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. 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 КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

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

„ против”

„въздържал се”
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
23
23
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 282
На основание чл.21, ал1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.3 и чл.134, ал.8 от Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Дава съгласие да се промени предназначението на новообразуваните имоти
УПИ IV-2859 и УПИ III-2858 в квартал 56 по регулационния план на гр. Исперих от „За
обществено застрояване“ на „За стопански дейности“.
2.Дава съгласие да се промени предназначението на сграда 04, находяща се в
новообразувания имот УПИ IV-2859 в квартал 56 по регулационния план на гр. Исперих
от „Сграда за образование“ на „Социално предприятие“.
3.Дава съгласие да се промени предназначението на част от новообразувания
имот II-2857 в квартал 56 по регулационния план на гр. Исперих от „За обществено
застрояване“ на „За социални услуги“.
4.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.
Постъпи предложение от общински съветник Айдън Хюсеин за десет
минутна почивка
След почивката Председателстващия заседанието направи проверка на
присъстващите общински съветници и продължиха разглеждането на останалите
точки от дневния ред.

ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 1 на Общински
пазар гр.Исперих с наемател ЕТ „Петър Исаков“
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте инж. Николов.
инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В информационния център за обслужване на граждани на община Исперих е
постъпило Заявление с вх. № ОС - 16/25.01.2017 год. до кмета на Община Исперих от г-н
Петър Димитров Исаков – управител на ЕТ „Петър Исаков“, ЕИК 116001788, с адрес на
управление: гр.Исперих, ЖК „Васил Априлов“, бл.8, вх.Б, ап.17, община Исперих, област
Разград, с което лицето заявява, че желае срока на Договор за наем № 26/09.02.2012г. на
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Павилион №11 на Общински пазар -Исперих да бъде удължен. Договорът е действащ към
датата на подаването на заявлението.
Наемен договор № 26/09.02.2012г. е сключен с Община Исперих въз основа на
проведен търг с явно наддаване през 2012г. за отдаване под наем на Павилион № 1 на
Общински пазар -Исперих, с Акт за частна общинска собственост №1 от 24.01.2002 год.
срещу месечната наемна цена в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет ) лв. без ДДС.
Наемателят няма неразплатени и просрочени задължения по договора.
Положително е становището и на Ръководителя на Общински пазар –Исперих за
удължаване на договора за наем.
С оглед на доброто стопанисване на имота считам, че е във взаимен интерес да се
удължи срока на цитирания договор за наем с още 5 години, на основание §78 ал.2 от ПЗР
на ЗИД на ЗОС, с което общия срок за ползване на помещението ще бъде 10 години.
Въз основа на изложеното, предлагам Общинският 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.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на ЗИД
на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество на Община Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем №
26/09.02.2012г., сключен между Община Исперих и ЕТ „Петър Исаков“, ЕИК 116001788, с
адрес на управление: гр.Исперих, ЖК „Васил Априлов“, бл.8, вх.Б, ап.17, община
Исперих, област Разград сключен въз основа на проведен търг с явно наддаване на
01.02.2012г. за отдаване под наем на Павилион №1 на Общински пазар - Исперих със
застроена площ 37,50 кв.м. представляващ Магазин за продажба на риба и месни
продукти срещу месечната наемна цена в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет ) лв.
без ДДС.
1. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително
споразумение към Договор за наем № 264/09.02.2012г за удължаване срока на договора от
09.02.2017г. до 09.02.2022г.
2. Останалите клаузи по договора да останат непроменени.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Николов.
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 13.02.2017 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин като председател на участваща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
13.02.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник 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 „ Финанси и бюджет” проведено на 13.02.2017 г. от 15.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на комисиите.
Въпроси, предложения по проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 16.02.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 1 на Общински
пазар гр.Исперих с наемател ЕТ „Петър Исаков“
№

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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. 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 КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

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

„ против”

„въздържал се”
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
23
23
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 283
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на ЗИД
на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество на Община Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем №
26/09.02.2012г., сключен между Община Исперих и ЕТ „Петър Исаков“, ЕИК 116001788, с
адрес на управление: гр.Исперих, ЖК „Васил Априлов“, бл.8, вх.Б, ап.17, община
Исперих, област Разград сключен въз основа на проведен търг с явно наддаване на
01.02.2012г. за отдаване под наем на Павилион №1 на Общински пазар - Исперих със
застроена площ 37,50 кв.м. представляващ Магазин за продажба на риба и месни
продукти срещу месечната наемна цена в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет ) лв.
без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително
споразумение към Договор за наем № 264/09.02.2012г за удължаване срока на договора от
09.02.2017г. до 09.02.2022г.
4. Останалите клаузи по договора да останат непроменени.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих о Областния
Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 9 на Общински
пазар гр.Исперих с наемател „Би енд Ен Трейдинг“ООД
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте инж. Николов.
инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В информационния център за обслужване на граждани на община Исперих е
постъпило Заявление с вх. № ОС - 20/30.01.2017 год. до кмета на Община Исперих от г-н
Борис Митков – управител на „Би енд Ен Трейдинг“ ООД, ЕИК 201516242, с адрес на
управление: гр.Разград, бул. „Христо Ботев“ № 28, община Разград, област Разград, с
което лицето заявява, че желае срока на Договор за наем № 171/16.09.2011г. на Павилион
№9 на Общински пазар -Исперих да бъде удължен.
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Срокът на договора е до 20.09.2016год.
Наемен договор № 171/16.09.2011г. е сключен с Община Исперих въз основа на
проведен търг с явно наддаване през 2011г. за отдаване под наем на Павилион № 9 на
Общински пазар –Исперих с Акт за частна общинска собственост № 1 от 24.01.2002 год.,
срещу месечната наемна цена в размер на 285,35 (двеста осемдесет и пет лева тридесет и
пет стотинки ) лв. без ДДС, за срок от 5 (пет) години.
Наемателят няма неразплатени и просрочени задължения по договора.
Положително е становището и на Ръководителя на Общински пазар –Исперих за
удължаване на договора за наем.
С оглед на доброто стопанисване на имота считам, че е във взаимен интерес да се
удължи срока на цитирания договор за наем с още 5 години, на основание §78 ал.2 от ПЗР
на ЗИД на ЗОС, с което общия срок за ползване на помещението ще бъде 10 години.
Въз основа на изложеното, предлагам Общинският 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.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на ЗИД
на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество на Община Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем №
171/16.09.2011г., сключен между Община Исперих и „Би енд Ен Трейдинг“ ООД, ЕИК
201516242, с адрес на управление: гр.Разград, бул. „Христо Ботев“ № 28, община Разград,
област Разград сключен въз основа на проведен търг с явно наддаване на 13.09.2011г. за
отдаване под наем на Павилион №9 на Общински пазар - Исперих със застроена площ
37,50 кв.м. представляващ Магазин за продажба на промишлени стоки срещу месечната
наемна цена в размер на 370,50 (триста и седемдесет лева и петдесет стотинки ) лв. без
ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително
споразумение към Договор за наем № 171/16.09.2011г. за удължаване срока на договора от
20.09.2011г. до 20.09.2021г.
3. Останалите клаузи по договора да останат непроменени.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Николов.
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 13.02.2017 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин като председател на участваща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
13.02.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник 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 „ Финанси и бюджет” проведено на 13.02.2017 г. от 15.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на комисиите.
Въпроси, предложения по проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 16.02.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 9 на Общински
пазар гр.Исперих с наемател „Би енд Ен Трейдинг“ООД
№

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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. 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 КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

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

„ против”

„въздържал се”
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
23
23
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 284
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на ЗИД
на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество на Община Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем №
171/16.09.2011г., сключен между Община Исперих и „Би енд Ен Трейдинг“ ООД, ЕИК
201516242, с адрес на управление: гр.Разград, бул. „Христо Ботев“ № 28, община Разград,
област Разград сключен въз основа на проведен търг с явно наддаване на 13.09.2011г. за
отдаване под наем на Павилион №9 на Общински пазар - Исперих със застроена площ
37,50 кв.м. представляващ Магазин за продажба на промишлени стоки срещу месечната
наемна цена в размер на 370,50 (триста и седемдесет лева и петдесет стотинки ) лв. без
ДДС.
2.Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително
споразумение към Договор за наем № 171/16.09.2011г. за удължаване срока на договора от
20.09.2011г. до 20.09.2021г.
3.Останалите клаузи по договора да останат непроменени.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих о Областния
Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 11 на Общински
пазар гр.Исперих с наемател ЕТ „Агрика – Соня Илиева Миленова“
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Николов.
инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В информационния център за обслужване на граждани на община Исперих е
постъпило Заявление с вх. № ОС - 15/25.01.2017 год. до кмета на Община Исперих от гжа Соня Илиева Миленова – управител на ЕТ „Агрика – Соня Илиева Миленова“, ЕИК
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826058141, с адрес на управление: гр.Исперих, ЖК „Васил Априлов“, бл.1, вх.В, ап.16,
община Исперих, област Разград, с което лицето заявява, че желае срока на Договор за
наем № 24/09.02.2012г. на Павилион №11 на Общински пазар -Исперих да бъде удължен.
Договорът е действащ към датата на подаването на заявлението.
Наемен договор № 24/09.02.2012г. , е сключен с Община Исперих, въз основа на
проведен търг с явно наддаване през 2012г. за отдаване под наем на Павилион № 11 на
Общински пазар -Исперих, с Акт за частна общинска собственост № 1 от 24.01.2002 год.,
срещу месечната наемна цена в размер на 282,60 (двеста осемдесет и два лева и шестдесет
стотинки ) лв. без ДДС, за срок от 5 (пет) години.
Наемателят няма неразплатени и просрочени задължения по договора.
Положително е становището и на Ръководителя на Общински пазар –Исперих за
удължаване на договора за наем.
С оглед на доброто стопанисване на имота считам, че е във взаимен интерес да се
удължи срока на цитирания договор за наем с още 5 години, на основание §78 ал.2 от ПЗР
на ЗИД на ЗОС, с което общия срок за ползване на помещението ще бъде 10 години.
Въз основа на изложеното, предлагам Общинският 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.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на ЗИД
на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество на Община Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем №
24/09.02.2012г., сключен между Община Исперих и ЕТ „Агрика – Соня Илиева
Миленова“, ЕИК 826058141, с адрес на управление: гр.Исперих, ЖК „Васил Априлов“,
бл.1, вх.В, ап.16, община Исперих, област Разград сключен въз основа на проведен търг с
явно наддаване на 01.02.2012г. за отдаване под наем на Павилион №11 на Общински пазар
- Исперих със застроена площ 23,50 кв.м. представляващ Селскостопанска аптека срещу
месечната наемна цена в размер на 282,60 (двеста осемдесет и два лева и шестдесет
стотинки ) лв. без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително споразумение
към Договор за наем № 24/09.02.2012г за удължаване срока на договора от 09.02.2017г. до
09.02.2022г.
3. Останалите клаузи по договора да останат непроменени.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Николов.
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 13.02.2017 г. от
16.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин като председател на участваща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
13.02.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
6
6
0
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник 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 „ Финанси и бюджет” проведено на 13.02.2017 г. от 15.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на комисиите.
Въпроси, предложения по проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване. И този път ще гласуваме поименно.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 16.02.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 11 на Общински
пазар гр.Исперих с наемател ЕТ „Агрика – Соня Илиева Миленова“
№

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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. 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 КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

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

„ против”

„въздържал се”
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
23
23
0
0
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Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин като председател на участваща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
13.02.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
6
6
0
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник 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 „ Финанси и бюджет” проведено на 13.02.2017 г. от 15.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на комисиите.
Въпроси, предложения по проекто решенията. Тези няколко докладни са сходни
Иска ли някой да вземе отношение по докладната записка.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 16.02.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 11 на Общински
пазар гр.Исперих с наемател ЕТ „Агрика – Соня Илиева Миленова“
№

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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. 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 КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

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

„ против”

„въздържал се”
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
23
23
0
0
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По процедурата се предвижда финансиране за ремонт, обзавеждане и оборудване
на съществуващи и функциониращи Центрове за обществена подкрепа като за Община
Исперих е определен бюджет в размер на 100 000лв.
Центърът за обществена подкрепа в гр. Исперих е част от Комплекс за социални
услуги за деца и семейства „Лудогорие“. Екипът на Центъра работи за подобряване
качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предоставя
качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни до
всяко дете в риск и неговото семейство. В него работят трима социални работници,
педагог, психолог и логопед.
В планираното за разработване проектно предложение се предвиждат дейности по
ремонт, обзавеждане и оборудване на съществуващите помещения на ЦОП и създаване на
условия за спешно настаняване. Проектната идея включва още и обособяване на „Стая за
релационна психомоторика и терапии“ и т.нар. „Синя стая“. Базата, с която разполага към
момента ЦОП обаче не е достатъчна. В същото време ДДЛРГ „Лудогорие“ разполага с
помещения /бивша столова и складове към нея/, които не са необходими за ежедневните
нужди на услугата и могат да бъдат предоставени на ЦОП. За целта е необходимо да се
извърши прехвърляне на помещенията от активите на ДДЛРГ в активите на КСУДС.
С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Дава съгласие да се отпише от активите на Дом за деца лишени от родителска
грижа „Лудогорие“ част от сутерен, представляващ бивша столова и складове към нея с
площ 166,76 кв.м, от масивна триетажна сграда, построена в УПИ I в квартал 29 по
регулационния план на гр. Исперих /Акт за публична общинска собственост № 4759/
03.12.2010г./.
2. Дава съгласие да се впише в активите на Комплекс за социални услуги за деца и
семейства „Лудогорие“ част от сутерен, представляващ бивша столова и складове към нея
с площ 166,76 кв.м, от масивна триетажна сграда, построена в УПИ I в квартал 29 по
регулационния план на гр. Исперих /Акт за публична общинска собственост № 4759/
03.12.2010г./.
3. Дава съгласие да се промени начина на ползване на част от сутерен,
представляващ бивша столова и складове към нея с площ 166,76 кв.м, от масивна
триетажна сграда, построена в УПИ I в квартал 29 по регулационния план на гр. Исперих
/Акт за публична общинска собственост № 4759/ 03.12.2010г./ от „Дом за отглеждане и
възпитание на деца лишени от родителска грижа „Лудогорие“ на „Комплекс за социални
услуги за деца и семейства „Лудогорие“.
4. 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.
Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата към проектното предложение
трябва да бъде приложено Решение на Общинския съвет за кандидатстване с проекта, с
което да се декларира, че:
- услугата ще бъде поддържана минимум 5 години след приключване на
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-

дейностите по проекта;
предназначението на помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да
бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване
на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане
от страна на Управляващия орган.

Във връзка с 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. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP0015.001 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“ от Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020
2. Декларира, че:
- услугата ще бъде поддържана минимум 5 години след приключване на
дейностите по проекта;
- предназначението на помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да
бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване
на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане
от страна на Управляващия орган.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г- жо Бейтула..
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Постояната комисия по « Социални дейности и здравеопазване» е водеща.
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване ” проведено на
13.02.2017 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин като председател на участваща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
13.02.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Поради отсъствието на г-жа Димитрова- Председател а ПК по « Образование,
култура, спорт и туризъм» ще докладва г-н Вутов.
Венелин Вутов –Заместник Председател на Общински съвет Исперих и член
на ПК по « Образование, култура, спорт и туризъм».
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
13.02.2017 г. от 14.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
съветници
4
4
0

„Въздържал се”
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на комисиите.
Въпроси, предложения по проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме и двете решения.

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

Редовно заседание на 16.02.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за
деинституционализация на социалните услуги за деца“ от Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014-2020
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ

За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. 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 КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

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

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
23
23
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 287
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Дава съгласие да се отпише от активите на Дом за деца лишени от родителска
грижа „Лудогорие“ част от сутерен, представляващ бивша столова и складове към нея с
площ 166,76 кв.м, от масивна триетажна сграда, построена в УПИ I в квартал 29 по
регулационния план на гр. Исперих /Акт за публична общинска собственост № 4759/
03.12.2010г./.
2.Дава съгласие да се впише в активите на Комплекс за социални услуги за деца
и семейства „Лудогорие“ част от сутерен, представляващ бивша столова и складове към
нея с площ 166,76 кв.м, от масивна триетажна сграда, построена в УПИ I в квартал 29 по
регулационния план на гр. Исперих /Акт за публична общинска собственост № 4759/
03.12.2010г./.
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3.Дава съгласие да се промени начина на ползване на част от сутерен,
представляващ бивша столова и складове към нея с площ 166,76 кв.м, от масивна
триетажна сграда, построена в УПИ I в квартал 29 по регулационния план на гр. Исперих
/Акт за публична общинска собственост № 4759/ 03.12.2010г./ от „Дом за отглеждане и
възпитание на деца лишени от родителска грижа „Лудогорие“ на „Комплекс за социални
услуги за деца и семейства „Лудогорие“.
4.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.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 288
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги
за деца“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
2. Декларира, че:
- услугата ще бъде поддържана минимум 5 години след приключване на
дейностите по проекта;
- предназначението на помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да
бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване
на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане
от страна на Управляващия орган.
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.
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ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих
през 2016г
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В изпълнение на чл.6, ал.1 от Закона за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните, към Община Исперих е създадена местна комисия,
която работи в посока превенция и борба срещу противообществените деяния, както и по
осигуряване на нормалното развитие и възпитание на извършителите им. В състава на
комисията са включени представители на общинската администрация, на Дирекция
«Социално подпомагане», на полицията, както и педагози, юристи, общественици и др.
Местната комисия разглежда възпитателни дела за противообществени прояви,
извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни,
освободени от наказателна отговорност. Комисията разглежда случаите, в които:
 малолетни на възраст от 8 до 14 години са извършили противообществени
прояви;
 непълнолетни на възраст от 14 до 18 години са извършили противообществени
деяния, както и когато непълнолетни, извършили престъпления са освободени
от наказателна отговорност и делото е изпратено за разглеждане от местната
комисия;
 непълнолетни са извършили прояви, за които по друг нормативен акт се
предвижда налагане на възпитателна мярка.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните в Община Исперих, съвместно с Детска педагогическа стая, изпълняват
следните задачи:
1. Организират и кооридинират социалнопревантивната дейност на територията
на общината, издирват и установяват малолетните и непълнолетните, които се
нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;
2. Разглеждат противообществените деяния и налагат възпитателни мерки, а в
определени случаи правят и предложения до съда за налагане на по-тежки
наказания като настаняване в социално-педагогически интернат или във
възпитателно училище;
3. Съдействат на лицата, излезли от СПИ, ВУИ и др. пред компетентните органи
за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
4. Следят поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от
подобни интернати и вземат мерки за тяхното социализиране и по-нататъшно
правилно развитие;
5. Подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата
си;
6. Изучават състоянието и причините за противообществените прояви на лицата;
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7. Изпълняват мероприятия
Централната комисия.

по

програми

и

дейности,

организирани

от

Възпитателните мерки, които Местната комисия може да налага са:
предупреждение; задължаване да се извини на пострадалия; задължаване да участва в
консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията от поведението;
поставяне под възпитателен надзор на родителите; поставяне под възпитателен надзор на
обществен възпитател; забрана на непълнолетния да посещава определени места и
заведения; забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени
лица; забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес; задължаване на
непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда; задължаване на
непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото; настаняване в
социално-педагогически интернат; предупреждаване за настаняване във възпитателно
училище-интернат; настаняване във възпитателно училище-интернат.
В изпълнение на своята дейност през 2016г. МКБППМН при Община Исперих
разгледа 12 възпитателни дела срещу 13 малолетни и непълнолетни лица по повод
следните извършени противообществени деяния:
- кражба
–4
- телесна повреда
–3
- унищожаване на имущество
–1
- употреба на наркотични вещества
–2
- тормоз /чрез Фейсбук/
–1
- административно нарушение
-1
Мерките, които Комисията наложи са:
- предупреждение – 5
- задължаване да се извини на пострадалия – 2
- задължаване да участва в консултации за преодоляване на отклоненията в
поведението – 1
- поставяне под възпитателен надзор на родителите със задължение за полагане на
засилени грижи – 3
- поставяне под възпитателин надзор на обществен възпитател – 5
- предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат – 1
- настаняване във възпитателно училище-интернат – 1
По две от преписките възпитателните дела са прекратени.
Подробен отчет за дейността си Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ежегодно представя пред
Централната комисия, пред кмета на общината и пред общинския съвет.
Във връзка с гореизложеното и в изпълнение на Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните предлагам Общински
съвет - Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих
през 2016г.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо Бейтула.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Поради отсъствието на г-жа Димитрова - Председател на ПК по « Образование,
култура, спорт и туризъм» ще докладва г-н Вутов.
Венелин Вутов –Заместник Председател на Общински съвет Исперих и член
на ПК по « Образование, култура, спорт и туризъм».
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
13.02.2017 г. от 14.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

`
на Гласували общински „ За”
съветници
4
4

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване ” проведено на
13.02.2017 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на комисиите.
Въпроси, предложения по 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
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съветници
29

23

23

0

0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 289
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих
през 2016г.
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.

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2016г.

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните при община Исперих работи по организиране и реализиране на
инициативи по първичната превенция на малолетните и непълнолетните
правонарушители на територията на общината чрез дейности алтернативни на детското
асоциално и девиантно поведение. Приоритет е доброто сътрудничество с институциите,
работещи с деца, за координиране на всички социално-педагогически фактори на
територията на общината в борбата срещу насилието, престъпността и за защита правата
на децата.
Предвидените в ЗБППМН мерки са само възпитателни и те нямат наказателноправни последици. С тях се цели постигането на възпитателен ефект и позитивна промяна
в поведението за преодоляване на деформации и дефицити в нравственото им развитие,
както и формиране на нагласи за уважение към закона и обществото.
Съставът на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Исперих отговаря на
изискванията съгласно чл.6, ал.1 и 2 от ЗБППМН. През 2016г. Местната комисия за
БППМН е определена със Заповед №12/ 04.01.2016г на Кмета на община Исперих в състав
както следва:
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Председател: Айджан Ахмед Бейтела - Зам.- кмет на Община Исперих;
Заместник - председател: Севим Адем Махмуд - Секретар на Община Исперих;
Секретар: Татяна Анатолиевна Николова;
Членове:
1. Валентин Петров Димитров – ИДПС към РУ на МВР гр. Исперих;
2. Стела Грозева Петрова – началник отдел „ЗД” в Дирекция „СП” гр.Исперих;
3. Сали Баки Назиф – директор на дирекция „ХД” Община Исперих;
4. Сюлейман Юсуф Чакър – старши юрисконсулт в Дирекция „ХД“;
5. Дарина Пенкова Пешева – старши експерт „Социална политика”;
6. Йълмаз Касим Ефраим – директор на ОУ „Хр.Ботев” с.Лудогорци;
7. Пламен Цанев Петров – зам. директор на ОУ „В.Априлов” гр.Исперих;
8. Катя Николова Бочева – начален учител в ОУ „В.Априлов” гр.Исперих.
Секретарят на МКБППМН съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН е щатен служител на
Общинската администрация, назначен на трудови правоотношения през март 2006
година.
I. Дейност на комисията:
Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални
деяния
През 2016 година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните - Исперих продължи да работи за постигане на цели,
поставени през 2015 година и положи усилия за постигането им:
1. Предотвратяване и противодействие на извършването на противообществени
прояви.
2. Осъществяване на превенция на противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните.
3. Ограничаване и стремеж към преодоляване на причините за негативното
поведение и противообществените прояви на подрастващите.
4. Приобщаване на “децата в риск” към училищната среда.
5. Оказване на помощ на родителите, срещащи затруднения при възпитанието на
своите децата.
За реализирането на тези цели МКБППМН - Исперих работи съвместно с
ръководствата на учебни заведения на територията на общината, с училищните комисии
за превенция на противообществените прояви на учениците, с инспектор “Детска
педагогическа стая” при РУ на МВР - Исперих, с отдел “Закрила на детето” при ДСП Исперих. Бяха проведени беседи с ученици във връзка с агресията, с тормоза в училище, с
употребата на наркотични вещества, с правата на детето, с дейността на МКБППМН, с
необходимостта от редовна посещаемост на учебните занятия, със спазването на вечерния
час и др. Бяха осъществени обучения /чрез обществени възпитатели и ИДПС/ на ученици
на теми: “Превенция на насилие над деца”, “Детска полицейска академия”; занятия на
инспектор ДПС “Да играем безопасно”, “Опасните непознати”, “Пътна безопасност”,
“Наркотиците и законът”, “Престъпление и наказание”, “Права и отговорности”,
“Хулиганство и вандализъм”.
Превантивна работа с родителите
 При подаден сигнал от директорите на учебните заведения на територията на
община Исперих, от отдел “Закрила на детето”, от инспектор ДПС при РУ на МВР Исперих за съдействие от Комисията за разрешаване на възникнали трудности в
94 /131

общуването между родители-деца, за деца, застрашени от отпадане или с проблеми в
поведението, МКБППМН осъществяваше срещи с родителите и децата с цел оказване на
помощ и подкрепа в процеса на възпитание. В тази насока Комисията работи с пет
семейства. По предложение на УКБППМН, на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН,
МКБППМН определи обществен възпитател на дванадесет деца.
 Специалистите от Комисията консултираха родителите на непълнолетен- ученик
във ВУИ-Завет, навършил 16 години, за възможности за придобиване на средно
образование.
 Системно възпитателите разговаряха с родители на деца от ромски произход за
необходимостта от образование на децата им. Консултираха децата и за опасностите при
ранните бракове.
Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми:
1. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетни и
непълнолетни
Година

2013
2014
2015
2016

Брой реализирани
програми за превенция и
противодействие на
детското асоциално
поведение
1
1
1
1

Брой лица, обхванати от
информационни кампании
за преодоляване на
асоциалното поведение
сред деца
Около 780
Около 780
Около 760
Около 750

Брой
консултирани
деца и семейства
чрез МКБППМН
12
10
8
9

Задачи по Плана за действие за реализация Националната стратегия за борба с
наркотиците (2014-2018 г.)
По отношение на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за
борба с наркотиците комисията сътрудничи с обществените възпитатели, с инспектор
ДПС, с педагогическите съветници, с БЧК и др. Областният съвет ни предоставя
информационни материали (брошури), които чрез обществените възпитатели достигат до
децата с девиантно поведение, които биват информирани и за предстоящите мероприятия,
организирани по повод Деня за борба с наркотиците и Деня за борба със СПИН.
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2

750

Деца,
изкуст
во и
спорт
срещу
наркот
иците

Брой лица, обхванати в проучванията

-

Провеждане на проучвания за нагласите за употреба на
наркотични вещества
(теми и брой)
Брой лица, обхванати в информационните кампании и
превантивните програми

10

Брой информационни кампании и програми по превенция на
наркоманиите

1

Издаване и разпространение на информационни материали
(вид, теми, тираж)

Програми за работа със семейства в риск и рискови групи
деца
(брой, програми и проекти, теми, брой обхванати лица)

-

Брой консултирани деца и семейства във връзка с употребата
на наркотици

Програми и проекти за превенцията на рисковото поведение
за употреба на наркотици
(брой, теми, брой обхванати лица)

Обучения на специалисти и доброволци по превенция на
наркоманиите
(брой, теми, брой обхванати лица)
-

42

Във връзка с Национална програма за предотвратяване и противодействие на
трафика на хора във всички училища бяха разпространени информационни материали,
предоставени от РУО-Разград, и бе проведена информационна кампания на тема
„Порнография и трафик на хора”. За целта бяха предоставени материали на обществените
възпитатели и на УКППП.
Мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления,
свързани с жп транспорта в съответствие с Писмо №71/ 25.09.2007г. на ЦКБППМН
до председателите и секретарите на МКБППМН.
В началото на учебната 2016/2017 година от служители на РУ на МВР традиционно
се изнесоха лекции по превенция на противообществени прояви и престъпления, свързани с
жп транспорта. В градски училища бяха организирани две срещи със служители на
„Транспортна полиция”. През последните шест години на територията на общината не са
регистрирани престъпления, свързани с жп транспорта.
2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна
работа с ненавършили пълнолетие деца, които споделят идеи или принадлежат към
организации с екстремистки или радикален характер.
През 2016 г. в МКБППМН не е получаван сигнал за извършени криминални деяния
и противообществени прояви от футболни агитки, престъпления и противообществени
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прояви по расистки подбуди или като резултат на споделяне на екстремистки идеи или
членство в радикални групи или организации.
3. Конкретни мерки, предприети във връзка със социалната закрила на
малолетни и непълнолетни и на нуждаещи се от помощ.
През 2016 г. МКБППМН съвместно с Детска педагогическа стая към РУ на МВР Исперих, Отдел” Закрила на детето”, образователните институции, Комплекса за
социални услуги за деца и семейства и обществените възпитатели изпълни следните
задачи, визирани в чл.10 от Закона за БППМН:
- издири и установи малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взе
мерки за тяхната социална защита и развитие (насочени към КСУДС – 3 деца, определен
обществен възпитател на 12 деца);
- разгледа деяния по чл.11, ал.1 и наложи възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.1-10
и т.12 - общо 12 деяния срещу 13 малолетни и непълнолетни;
- направи предложение до Районен съд - Исперих за налагане на възпитателни
мерки по чл.13, ал.1, т.13 - 1 брой;
- приведе в изпълнение мерките по чл.13 и и осъществи контрол върху
изпълнението им;
- помага на родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
- анализира състоянието и причините за противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните в общината и набеляза конкретни мерки;
- участва в мероприятия, организирани от други органи и организации, работещи с
деца;
- определи обществени възпитатели по чл.41, ал.2 на лица в риск от извършване на
противообществена проява.
През 2016 г. Районен съд - Исперих не наложи възпитателна мярка по чл.13, ал.1,
т.13 от ЗБППМН (“настаняване във възпитателно училище-интернат”) на непълнолетно
лице, живеещо в КСУДС „Лудогорие“ и му наложи други мерки - т.3, т.4 и т.10
През отчетната година едно дете продължи престоя си във ВУИ. Във връзка с това
секретарят на МКБППМН се информираше периодично от директора на ВУИ за
състоянието на непълнолетния и изготвяше становища за отпуск по време на ваканции.
През 2016 г. МКБППМН не е правила предложения за предсрочно прекратяване на
престой във ВУИ.
Секретарят на комисията участва в заседания по чл.31, ал.1 от ЗБППМН на
педагогически съвет във ВУИ гр.Завет.
През 2016 г. МКБППМН - Исперих не е уведомявана за освобождаване на лица от
СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени.
В съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо №73 от 25.09.2009г.) в
МКБППМН - Исперих е създаден поименен регистър на всички неучещи и неработещи
непълнолетни в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени.
Категории
неучещи и
неработещи
непълнолетни
Неучещи и
неработещи,
напуснали СПИ

Общ
брой

0

Брой
продължили
образованието
си

0

Брой на
обхванати в
обучения и
програми за
квалификация

0

Брой на
Брой на
професионално започнали
консултирани и те работа
ориентирани

0

0
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Неучещи и
неработещи,
напуснали ВУИ
Неучещи и
неработещи,
освободени от ПД
Условно осъдени
Осъдени на
пробация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Начини за информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените
на пробация непълнолетни.
За условно осъдените и осъдени на пробация непълнолетни МКБППМН - Исперих
получава информация от Съда.
5. През отчетния период няма случаи след условно осъждане на непълнолетни,
при които Съдът да е информирал МКБППМН за необходимостта от организиране
на възпитателни грижи.
6. Съдействие на органите на образованието за обхващане на подлежащите
на задължително образование деца и за тяхното неотпадане от училище
При отправена молба от училищните ръководства за съдействие при осигуряване
редовното присъствие на децата в училище МКБППМН разговаря с децата и с техните
родители. Консултира подрастващите и разяснява на родителите, настойниците и
попечителите отговорностите, които носят за децата. Обществените възпитатели системно
разговарят с деца, застрашени от отпадане, и с техните родители.

II. Възпитателни дела
Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви,
извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители. Това се осъществява чрез т.
нар. възпитателни дела.
Възпитателните дела се разглеждат от състав, определен за всяко дело със Заповед
на Председателя на МКБППМН. Съставът по делото включва правоспособен юрист,
двама членове на МКБППМН и протоколчик.
През 2016 г. МКБППМН е образувала възпитателни дела и наложила възпитателни
мерки по отношение на деца и родители, както следва:
Разгледани са 12 възпитателни дела срещу 13 извършители в законоустановения
срок, които са образувани по повод следните противообществени прояви или
престъпления:
 кражба
-4
 телесна повреда
-3
 унищожаване на имущество
-1
 употреба на наркотични вещества - 2
 тормоз /чрез Фейсбук/
-1
 административно нарушение
-1
Наложените възпитателни мерки по ЗБППМН, чл.13, ал.1 са, както следва:
 т.1 предупреждение - 5;
 т.2 задължаване да се извини на пострадалия -2;
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 т.3 задължаване да участва в консултации за преодоляване на отклоненията в
поведението - 1;
 т.4 поставяне под възпитателен надзор на родителите със задължение за
полагане на засилени грижи - 3;
 т.5 поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател - 5;
 т.12 предупреждаване за настаняване във Възпитателно училище - интернат - 1;
 т.13 настаняване във Възпитателно училище - интернат - 1 /отменено от РС Исперих/.
Решения на МК по чл.21, ал.1, т.4 от ЗБППМН /прекратяване на възпитателно дело/
- 2.
1. При провеждане на възпитателните дела не са възниквали проблеми.
2. На всяко възпитателно дело участват представители от ДСП – отдел ”Закрила на
детето”.
3. Няма констатирани нарушения, пропуски или предписания от съда или
прокуратурата по процедурата и провеждането на възпитателните дела.
4. Трудности при привеждането в изпълнение на мерки по чл.13 от ЗБППМН не са
констатирани.
5. През 2016 г. не е налагана мярка на родител по чл.15, тъй като децата, на чиито
родители трябва да се наложи такава възпитателна мярка, в повечето случаи са настанени
в КСУДС „Лудогорие“.
6. През 2016 година на едно дете бяха разгледани повече от едно /три/
възпитателни дела. Детето е настанено в КСУДС – Преходно жилище.
6.1. На първото възпитателно дело беше наложена мярка по чл.13, ал.1, т.1
„предупреждение“.
6.2. На второто възпитателно дело бееши наложено наказание по т.5 „поставяне
под възпитателен надзор на обществен възпитател“
6.3. На третото възпитателно дело – т. 12 „предупреждение за настаняване във
ВУИ с изпитателен срок от шест месеца“. Възпитателни мерки бяха съобразени и с това,
че с непълнолетния работи и психолог в КСУДС.
7. Не се е налагало да бъде приведен в изпълнение чл.25 от ЗБППМН. Решенията
на комисията са приемани и изпълнявани от всички заинтересовани страни.
III. Консултативни кабинети и Центрове за социална превенция
Към МКБППМН - Исперих няма изграден консултативен кабинет и център за
социална подкрепа. Комисия ползва услуги на ЦОП.
IV.Обществени възпитатели
Година

2016
2017
Прогноза за
2018

Плануван брой
обществени
възпитатели,
утвърдени от МФ по
Закона за държавния
бюджет
6
6
6

Реално усвоени бройки
обществени възпитатели
за съответната година

Изразходвани средства
по Наредба №2 на
ЦКБППМН

6

13 563 лв.
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През 2016 г. МКБППМН - Исперих работи с 6 обществени възпитатели, които
осъществяваха корекционно-възпитателна дейност с двадесет и седем деца. След работата
с обществен възпитател повечето от малолетните и непълнолетните не извършват нови
противообществени прояви или престъпления.
Три деца са с наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН за
извършване на нова противообществена проява по време на и след възпитателния надзор
/деца от КСУДС и Дом „Лудогорие“/.
1. Контролът върху дейността на обществени възпитатели се осъществяваше от
секретаря и от председателя на комисията. Ежемесечно до трето число на следващия
месец обществените възпитатели представят писмен отчет за извършена работа.
Периодично секретарят на комисията обсъжда с обществените възпитатели
работата им по възпитателния надзор, трудностите и успехите, и заедно търсят решения
на възникнали проблеми.
2. Въз основа на представените отчети обществените възпитатели са материално
стимулирани съгласно Наредба №2 на ЦКБППМН. Проблеми във връзка с изразходване
на средствата за материално стимулиране на обществените възпитатели през 2016 г.
МКБППМН - Исперих няма.
3. С цел повишаване на квалификацията и усъвършенстване на работата секретарят
на комисията провежда обучителни срещи с обществените възпитатели веднъж на
тримесечие.
4. Всички обществени възпитателя присъстваха на тези срещи и активно участваха
в работата.
5. Няма случаи на намеса от кмета на общината или други лица извън местната
комисия при подбора и определянето на обществените възпитатели.
V. Контролна дейност на МКБППМН
На територията на община Исперих няма функциониращи СПИ, ВУИ, ПД, ДВНМН
и приюти за безнадзорни деца.
МК не упражнява контрол върху дейността на настойници и попечители поради
липсата на такива.
Извършени са 8 проверки по училищата и 52 проверки на увеселителни и питейни
заведения и игрални зали съвместно с РУ „Полиция“ и ОЗД гр. Исперих. При
извършените проверки не са констатирани нарушения на Наредба №1 и ЗБППМН.
МК е участвала в четири съвместни проверки с РУП и ОЗД гр. Исперих за
установяване на безнадзорни, просещи и скитащи деца. Няма регистрирани такива в
общината.
Комисията не се е сблъсквала с проблеми при осъществяване на контрола.
Секретарят на Местната комисия е член на състава на координационния механизъм
и взема участие в заседанията на същия, когато е наложително, след което запознава
членовете на местната комисия с взетите решения и предприети мерки и при нужда се
изготвя план за работа по дадения случай. През 2016 година КМ не имал случай на
насилие или риск от насилие върху деца.
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VI. Местната комисия не е правила предложения до местни и централни органи по
проблеми на предотвратяването и противодействието на престъпността на малолетни и
непълнолетни тъй като не е имала конкретни случаи, които да налагат такива
предложения.
VII. Взаимодействие на МКБППМН
И през 2016 година МКБППМН продължи съвместната си дейност с УКППП,
ИДПС, училищните ръководства, Дирекция „СП’’ отдел „ЗД”, КСУДС и прокуратурата
за осъществяване на мероприятия по превенция на противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните .
Контактите с ИДПС към РУП гр. Исперих са регулярни.
В двете средни училища и в 7 – те основни със заповеди на директорите на същите
са определени съставите на УКБППМН. Комисиите имат планове, които са одобрени от
педагогическите съвети. Провеждат се периодични срещи и се изнасят лекции от ИДПС
по предварително утвърдени графици, на които често присъстват и членове на МКБППМ.
Темите на лекциите са съобразени с днешните изисквания на времето, а именно с
агресията сред подрастващите, насилието, сексуалното възпитание, употребата на
алкохол, цигари и наркотици, борбата със СПИН и трафика на хора .
Взаимодействието на комисията с Дирекция „СП” отдел „ЗД” е свързано със
защита на законните интереси на малолетните и непълнолетните при разглеждане на
възпитателни дела. За по-добро и ефективно взаимодействие между МКБППМН и
останалите институции са сключени споразумения.
VIII. Квалификационна дейност на МКБППМН
1. През месец февруари 2016 г. се проведе обучение на новоназначени обществени
възпитатели към МК по изготвяне на индивидуални работни планове с деца, поставени
под надзор на обществен възпитател.
2. През месец юни секретарят на МК взе участие в годишния семинар на
ЦКБППМН в гр. Хисаря.
3. През месец август председателят и секретарят на МК преминаха курс по
координация и взаимодействие в превенцията на девиантното поведение, защита правата
на детето, социално подпомагане и образованието – „Летен форум за помагащи
професионалисти“ - 2016 в гр.Албена.
IX. Планувани и изразходвани средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за
възнаграждение на членове на МКБППМН
През 2016 г. в бюджета на МК за разходи по Наредба № 3 на ЦКБППМН бяха
предвидени 1 500 лв.
Съгласно чл.107а, ал.2 от Кодекса на труда и чл.7, ал.3 от Закона за държавния
служител, се забранява на държавните и общинските служители да получават
възнаграждения за работа в комисии.
Предвид това са изплатени възнаграждения само на трима членове на МК по
Наредба №3. Обща сума – 400лева. /предимно за изготвяне на доклади/
Получени средства
по ЗДБ за
МКБППМН за
2016г. – общо
(в лв.)
29 940

Изразходвани
средства от
МКБППМН за
2016г. – общо
(в лева)
26 301

Получени средства
по ЗДБ за
МКБППМН за
2017г. – общо
(в лв.)
30 540

Необходими
средства за 2018г.
общо

31 000
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ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община
Исперих за 2016г. и на Общински план за младежта на община Исперих за 2017г.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Политиката за младежта е целенасочена и последователна дейност на държавата,
общините, младежките организации и обществото, която има за цел създаване на
благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите за участието им в
обществения и икономическия ни живот. Държавната политика за младежта се провежда в
съответствие със Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2010-2020) и
формира комплексна и устойчива визия по отношение на младежкия сектор в нашата
страна. Общинската политика за младежта се изпълнява въз основа на местни планове и
програми, съобразени с националните приоритети.
Съгласно Закона за младежта кметовете на общини отговарят за провеждането на
общинската политика за младежта в съответствие с държавната политика. Те работят в
тясно сътрудничество с Министерството на образованието, младежта и науката, с
областните управители и с младежките организации, когато се разглеждат въпроси,
свързани с политиката за младежта. Анализират състоянието в общината и изготвят
проект на общинския годишен план за младежта. Ежегодно кметовете на общини
предоставят на областните управители общинския годишен план за текущата година и
отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на
общината за предходната година. Годишният план се изготвя в съответствие с
приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010-2020г.) и заложените
стратегически цели, свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерно
развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги,
насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на
млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество,
повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени
места и селските райони, развитие на междукултурния и международен диалог и
повишаване на ролята на младите хора в превенция на престъпността.
В изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (20102020) са изготвени Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община Исперих за
2016г. (Приложение № 1) и Общински план за младежта на община Исперих за 2017г.
(Приложение № 2)
С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.15, ал.4 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
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1. Приема Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община Исперих за
2016г. (Приложение № 1).
2. Приема Общински план за младежта на община Исперих за 2017г.
(Приложение № 2).
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо Бейтула.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Поради отсъствието на г-жа Димитрова - Председател а ПК по « Образование,
култура, спорт и туризъм» ще докладва г-н Вутов.
Венелин Вутов –Заместник Председател на Общински съвет Исперих и
чле на ПК по « Образование, култура, спорт и туризъм».
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
13.02.2017 г. от 14.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
4
4

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване ” проведено на
13.02.2017 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник 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 „ Финанси и бюджет” проведено на 13.02.2017 г. от 15.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.

Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
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Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на комисиите.
Въпроси, предложения по 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
23
23
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 290
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.15, ал.4 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Приема Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община Исперих за
2016г. (Приложение № 1).
2.Приема Общински план за младежта на община Исперих за 2017г.
(Приложение № 2).
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.
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Отчет за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2016 г.
Община ИСПЕРИХ
Финансиране в лв.
Дейности

Програми; инициативи и кампании
(моля посочете)

Източник: бюджет на МС,
общински бюджет, ОП,
друг донор

Отговорна институция

1

2

3

4

1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
1.1. Стратегическа цел : Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България.
1.2. Оперативни цели
1.2.1.Оперативна цел: Улесняване на прехода от образование към заетост.
Задача 1: Подобряване на качеството на средното и висшето образование и неформалното обучение, както и насърчаване на ученето през целия живот, в съответствие с
потребностите на пазара на труда чрез:
1.1. Осигуряване на чиракуване и стажуване.
Летни младежки стажове
Община Исперих,
не е необходимо
университети
1.3. Засилване на ефективността на връзките между образователните и
Работна среща с работодатели за
обучителните институции и бизнеса за улесняване на прехода от образование
изясняване нуждите на бизнеса от
не е необходимо
ДБТ - Исперих
към заетост.
кадри
1.5. Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение на
Обучение по рамкова програма А за
младежи в неравностойно положение – младежи със специални образователни професионлано образование със
ПГ по СС "Хан Аспарух"
МОН
потребности, младежи в социален риск или преждевременно напуснали
степен на професионална
гр. Исперих
образователната система.
квалификация - първа
Задача 2: Създаване на благоприятна среда за професионална реализация и кариерно развитие на младите български специалисти в държавната и общинска администрация
чрез:
2.1. Създаване на възможности за стажове в държавната и общинска
Участие в ученически и студентски
администрация на студенти от висшите училища.
практики по ОП "Развитие на
Общинска администрация;
ОП; МТСП
човешките ресурси"; Програма
Университети; ДБТ
"старт на кариерата"
Задача 4: Стимулиране участието на работодатели, които подкрепят професионалната интеграция на младите хора и повишават производителността и адаптивността на
заетите млади хора чрез:
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4.1. Осигуряване на подкрепа и създаване на благоприятна среда за
предприятия, обвързани с осигуряване на работни места за младежи.

Програми за насърчаване на
работодатели да наемат безработни
до 29-год. възраст на пълно раб.
време - проведени са 4 процедури,
насочени и включени в заетост са 9
безработни лица

Оперативна цел 1.2.2: Насърчаване на икономическата активност на младите хора
Задача 2. Осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на
Схема "Обучение и заетост на
безработни младежи, завършили основно, средно или висше образование, с
младите хора" по ОП "Развитие на
цел улесняване на прехода между образование и заетост чрез средствата от
човешките ресурси"; Схема
Оперативната програма”Развитие на човешките ресурси” по Европейския
"Обучение и заетост" - общо 128
социален фонд.
лица са с осигурена заетост

МТСП

ДБТ - Исперих,
работодател

ОП

ДБТ, работодатели

2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ
2.1. Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в
съответствие с потребностите и интересите им.
2.2. Оперативни цели
2.2.1. Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора
Задача 2. Организиране на национални, регионални, областни и общински
Организиране на информационна
информационни кампании, насочени към младите хора.
кампания, насочена към млади
малки и жени по случай Световната
седмица за кърмене

Задача 3. Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им
като част от местната общност и като граждани на Република България и на
Европейския съюз.

Организиране на информационна
кампания

не е необходимо

Читалища

не е необходимо

Читалища

2.2.4. Оперативна цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора
Задача 2. Насърчаване и подпомагане на развитието на талантливите млади хора в областта на изкуството, науката, спорта чрез:
Подкрепа на млади таланти по
Програма на мерките за закрила на
децата за 2016 г.

държавен бюджет

Община Исперих

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ
3.1. Стратегическа цел: Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора
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3.2. Оперативни цели
3.2.1. Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора
Организиране на здравнообразователни кампании и
отбелязване на световни и
тематични дни - по повод Световния
ден без тютюнев дим,
Международния ден за борба с
хепатита, Световния ден на
психичното здраве, за Световния
ден за борба с остеопорозата,
презентации по въпросите на
здравословното хранене.

не е необходимо

Училища, читалища

не е необходимо

Община Исперих

не е необходимо

Училища, читалища,
БЧК

не е необходимо

Училища, читалища,
БЧК

общински бюджет

Община Исперих,
училища

не е необходим

Училища

3.2.2. Оперативна цел: Повишаване на сексуалната култура на младите хора
Провеждане на информационни
кампании за ограничаване на
ранните бракове и раждаемостта в
ранна възраст сред ромското
население от здравните медиатори
Организиране на
здравнообразователни кампании за
превенцията на ХИВ/СПИН
Провеждане на кампании и
обучения сред младите хора по
въпросите на сексуалното и
репродуктивно здраве
3.2.3. Оперативна цел 3: Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора
Задача 2. Реализиране на програми за стимулиране на детския и младежкия
спорт и туризъм.

Участие в общински ученически
игри; Участие в спортни клубове по
интереси;

Задача 3. Мотивационни и информационни кампании за повишаване на
спортната култура на младите хора.

Провеждане на беседи и дискусии
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4. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
4.1. Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – младежи в специализирани институции; младежи с увреждания;
младежи, напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от различни зависимости; бивши затворници и други групи младежи в риск.
4.2. Оперативни цели
4.2.1. Оперативна цел: Синхронизиране на младежката политика за лица в неравностойно положение с политиките за закрила на детето
Задача 1. Развитие на социални услуги (включително от типа подкрепа,
Преходно жилище към КСУДС
придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25
"Лудогорие" - подпомагане на
години в риск и синхронизирането им с политиките в областта на закрила на
младежите за извеждане от
детето.
специализирана институция;
ЦНСТДМУ - създава условия за
в рамките на бюджета на
задоволяване на основните
соц. услуга
жизнени потребности както и
осигуряване на индивидуална грижа
и подкрепа на младежи в
неравностойно положение

Преходно жилище към
КСУДС "Лудогорие";
ЦНСТДМУ

4.2.2. Оперативна цел: Осигуряване на условия за социална адаптация и насърчаване на социалното включване на младежите в риск, повишаване на качеството на
социалните услуги за младите хора в неравностойно положение.
Задача 2. Подпомагане на социалната адаптация и повишаване на пригодността ДЦДВУ - предоставяне на
в рамките на бюджета на
ДЦДВУ
за заетост на младежите в неравностойно положение.
специализирана подкрепа
соц. услуга
Задача 3. Подобряване качеството на социалните услуги за млади хора в
Център за обществена подкрепа
специализираните институции и извеждането им в общността, и осигуряване на (ЦОП) - провеждане на консултации
в рамките на бюджета на
ЦОП
подкрепа за тяхното пълноценно включване във всички области на обществения на младежи в риск
соц. услуга
живот.
4.2.3. Оперативна цел: Ограничаване на предаването на социалното изключване между поколенията.
Задача 1. Насърчаване съпричастността на младите хора към политиките за
Отбелязване на Международния

не е необходим

ДЦДВУ и ЦНСТДМУ; БЧК
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социално включване.

ден на хората с увреждания в
ДЦДВУ и ЦНСТДМУ; Участие в
социални инициативи на младежи в
неравностойно положение:
Великденски базар,
Благотворителен базар по време на
Панаира на киселото мляко;
Благотворителна инициатива в
комплекс "Лудогорие" - младежи
изработват мартенички за
пенсионерски клубове.

- гр. Разград; комплекс
"Лудогорие"

5. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
5.1. Стратегическа цел: Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално
сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.
5.2.2. Оперативна цел: Гарантиране правата на младите доброволци
Задача 2. Осигуряване на подходящо обучение и квалификация за младите
доброволци, свързани с извършваните от младежите доброволчески дейности.

"Психо-социална подкрепа" проведено обучение с двама
доброволци от БМЧК в гр. Раград проведени са три ателиета в два
класа на теми: Емоция, Стрес,
напрежение, Взаимоотношения

БЧК

БЧК

6. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ
6.1. Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични
ценности и стандарти
6.2.Оперативни цели
6.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора.
Задача 4. Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка
гражданска активност.

Задача 5. Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки
кампании и младежки инициативи.

Отбелязване на национални и
международни празници, на
международни дни със социално
значение.
Участие на младежи в похода "По
стъпките на четата на Таньо
войвода"

община Исперих,
читалища, училища

община Исперих,
читалища, училища
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6.2.2. Оперативна цел: Насърчаване на гражданското образование и обучение
Задача 1. Популяризиране и обучение по защита на правата на човека, особено
по въпросите на правата на детето, дискриминацията, равнопоставеността
между половете, трудовите права на младите хора.

Организиране на информационна
кампания, насочена към младежи
от ромски произход, относно
здравноосигурителните им права и
задължения.

Читалища

6.2.3. Оперативна цел 3: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на
национално, регионално, областно и общинско ниво.
Задача 1. Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на
Участие в инициативата "Мениджър
местно, областно и национално ниво и в гражданския контрол върху дейността за един ден" на Джуниър
Община Исперих,
на общинските и държавните органи, включително и чрез кампании за връщане Ачийвмънт - България
не е необходим
училища
на доверието на младите хора в администрацията.
Задача 3. Стимулиране на участието на младите хора и техните организации в
опазването, подобряването и управлението на природното богатство.

Организиране на еко инициативи;
Участие в националната кампания
"Да изчистим България за един ден"

Училища

7. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙOНИ
7.1. Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
7.2. Оперативни цели
7.2.1. Оперативна цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места и селските райони
Задача 1. Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за
Отбелязване на национални и
информация, неформално обучение, културно изразяване и гражданско участие международни празници, на
в малките населени места и селските райони.
международни дни със социално
значение.
Задача 2. Електронно приобщаване на младите хора в малките населени места
Осигурен интернет достъп в
и селските райони.
читалищата

общински бюджет

читалища

общински бюджет

община Исперих

8. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ
8.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в междукултурното и международното
младежко общуване.
8.2. Оперативни цели
8.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог
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Задача 2. Насърчаване и подпомагане на опознаването на отделните етнически
общности и техните култури за стимулиране на толерантност, разбирателство и
взаимодействие между общностите.

Отбелязване на Международния
ден на майчиния език; Отбелязване
на Гергьовден и Хъдрелез под
мотото "Различията ни сплотяват"

не е необходим

Училища

9. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА
9.1. Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в превенция на правонарушенията, извършени от
млади хора
9.2. Оперативни цели
9.2.1. Оперативна цел: Ангажиране на местната власт, младежките организиции и медиите в превенцията на правонарушенията, извършвани от младежи
Задача 1. Организиране на информационни и образователни кампании за
Лекции и беседи в часовете на класа
Училища, РУ "Полиция",
превенция на правонарушенията, извършвани от млади хора.
съвместно с представители на РУ
не е необходим
общинска
"Полиция" и МКБППМН
администрация
9.2.3. Оперативна цел: Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора
Задача 1. Организиране на програми за пътна безопасност в училищата.
На територята на област Разград се
провежда акция "Ваканция! Да
запазим живота на децата на пътя",
целта на която е да се ограничат
пътните инциденти с деца през
лятната ваканция; Лекции и беседи
в часовете на класа съвместно с
представител на РУ

РУ "Полиция" - гр.
Исперих; училища
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Приложение 2

ОБЩИНСКИ ПЛАН
ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
за 2017 г.
I. Въведение
Общинският план за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на
Националната стратегия за младежта (2010-2020), която определя визията на
правителството за европейското развитие на България по отношение на политиката за
младите хора в страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на младите
хора чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим
социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на
България и Европейския съюз.
Дейността на всички ресорни държавни институции в страната има отражение
върху живота на младите хора. Законът за младежта има за цел преодоляване на
основните предизвикателства пред управлението на младежката политика в страната,
свързани с:
– необходимост от по-тясно сътрудничество между различните секторни
държавни органи в планирането, изпълнението и оценката на политиките за
младежта на централно и областно ниво;
– активно включване на общините в планирането и реализирането на политиките
за младите хора;
– активизиране участието на младите хора в обществения и икономическия живот;
– приобщаването на младите хора в процеса на управлението на местно, областно
и национално ниво.
Грижата за младите хора е най-важна национална кауза, поради което
изключително важно е провеждането на младежка политика на общинско ниво в
съответствие с държавната политика за младежта. Активността на местните власти ще
осигури по-висока степен на отзивчивост към нуждите на младите хора в съответствие с
принципите на Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на
общините и регионите.
Стратегическите цели, заложени в този план, са свързани с насърчаване на
икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на
достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на
живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение,
развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност,
развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на
междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в
превенцията на престъпността.

II. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община
Исперих:
1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора:
1.1. Достъп до образование:
– Демографска картина и тенденции
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Демографското състояние на община Исперих следва тенденциите в развитието на
демографията на страната като цяло – населението намалява. Възрастовата структура е
силно влошена – намалява броя на жените в детеродна възраст, а възпроизводството е с
отрицателен естествен прираст. Наблюдава се интензивна миграция, насочена предимно
към големите икономически центрове на страната и чужбина. Тенденцията е напускане на
общината предимно от млади хора в активна работоспособна и репродуктивна възраст.
Подобряването на икономическото развитие в общината би довело до частично
решаване на проблемите. Необходима е целенасочена държавна политика за развитието на
селата и малките градове, в противен случай тенденцията към депопулация ще продължи.
– Образователна структура:
Основа за социализирането и реализирането на всяка личност е образованието –
формално и неформално, поради което то е ключова ценност за децата и младите хора.
Българското общество има традиционно високи образователни ценности. Практиката
показва, че една макар и неголяма част от децата у нас не постъпват в училище, а други
отпадат в различните класове.
Община Исперих се стреми да създава условия и възможности за усъвършенстване
на образователната система и осигуряване на различни видове и степени образование. На
територията на общината функционира образователна инфраструктура, която включва
институции на предучилищното обучение, общо, профилирано и професионално
образование. До всички средищни училища и детски градини е осигурен безплатен
транспорт за учители, деца и ученици. Отрицателната демографска статистика обаче води
до съществуването на паралелки/групи с минимален и под минималния брой
ученици/деца.
На територията на община Исперих функционират 9 общински училища – две
средни и седем основни, 21 детски градини – 4 в града и 17 по селата.
Професионалната и профилирана гимназия в града адекватно реагират и въвеждат
нови специалности в годините на своето развитие, подготвяйки учениците по професии,
необходими за икономиката в региона, както и за успешната им реализация
във висши учебни заведения.
– Брой ученици в риск от отпадане от училище по данни на директори на
учебни заведения:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Населено място
гр. Исперих
с. Вазово
с. Китанчево
гр. Исперих
гр. Исперих

Институция
ОУ „Христо Ботев“
ОУ ”Н. Вапцаров“
ОУ ,,Христо Ботев“
ПГ ,,Васил Левски“
ПГ по СС ”Хан Аспарух“

Брой ученици в риск
17
3
7
77
14

Проблемът на отпадането на ученици, подлежащи на задължително обучение, има
социално, икономическо, етнокултурно и образователно измерение.
Едновременното действие на икономически, образователни и етнокултурни
фактори, които са рискови за отпадане на ученици, оказва най-силно влияние и се
проявява най-вече сред децата и учениците от ромски произход. Икономическите причини
за напускане на училище (ниски доходи, нисък жизнен стандарт и битови условия,
безработица и др.), влиянието на семейството и средата (отглеждане на деца в непълни
семейства, ниско образователно равнище на родителите, нехайно и безотговорно
родителство и др.) и образователните фактори (ниска степен на училищна готовност,
трудности при усвояване на учебния материал, нередовно посещаване на училище,
конфликти с учители и съученици) си взаимодействат и поставят децата в особено висок
риск от отпадане от училище.
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Предвид сложността на явлението „отпадащи ученици от училище” и
комплексното действие на причините, които го пораждат, е необходимо тясно
сътрудничество между отговорните фактори на местно равнище за успешното и трайно
преодоляване на този проблем.
1.2. Заетост
В условията на пазарна икономика от най-важно значение за младите хора е
предстоящото им трудово и социално реализиране. Към този план трябва да съществуват
добри перспективи за осигуряване на заетост, поддържане и подобряване условията на
труд, както и добра среда за разширяване на възможностите за интегриране.
Картината на младежката безработица в региона е със запазваща се тенденция на
сравнително висок процент спрямо останалите групи. Причините за нея могат да се
обединят в следните аспекти: липсата на трудов опит, който е основен фактор за всеки
работодател при подбор на кадри, и демотивация от предлаганото заплащане при
несъобразяване или пренебрегване на дадената квалификация. Друг ключов фактор,
предопределящ младежката безработица, е степента на придобитото образование. Данните
показват, че безработицата сред младежите с висше образование е по-ниска.
В региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Исперих през 2016 г. общият
брой на регистрираните безработни лица е 1408. От тях броят на регистрираните млади
хора до 29-год. възраст е 182. Отчетните данни показват, че само 14 от безработните
младежи са с висше образование, регистрираните млади хора със средно образование са
60, останалите са с основно, с начално и по-ниско образование.
Реализацията на политиката за насърчаване на заетостта на младежите обхваща
форми, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта, които се реализират
предимно от „Бюро по труда“ – Исперих.
През 2016 г. се реализира проект за насърчаване на младежката заетост по ОП
“Развитие на човешките ресурси“. По проекта беше осигурена заетост за 6 месеца на 80
младежи до 29 години във всички населени места на общината. Лицата бяха назначени на
длъжност “общ работник“. Мярката предвиждаше подпомагане на млади хора с
ограничени възможности за трудова реализация.
Обяви се прием и по схема „Младежка заетост“, по която се осигури заетост за още
48 безработни младежи, регистрирани в „Бюро по труда“ – Исперих.
По програма „Старт на кариерата“, чиято основна цел е да бъдат осигурени
възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно
или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост, през
2016 г. са новоразкрити две работни места, които осигуряват заетост на младежите за 9
месеца.
През 2016 година, както и през предходните години най-голям е делът на местата
без изискване за специалност от всички обявени свободни работни места на първичния
пазар на труда. Високият относителен дял на свободни работни места за
нискоквалифицирани работници е типичен за обслужвания район поради
преобладаващата селскостопанска дейност. Най-голямо бе търсенето на селскостопански
работници, шивачки, механизатори и лични асистенти.
Специалистите от Дирекция „Бюро по труда” осъществяват непрекъснати контакти
с представители на професионалните гимназии, като се стремят да проследяват
реализацията на завършващите млади хора на пазара на труда.
Една от наложилите се и добри практики на територията на община Исперих е
инвестицията, която крупните работодатели, като заводът за производство на керамични
изделия и декоративни елементи „Хан Аспарух“ и селскостопанската компания
„Агротайм“ ООД, правят в обучението и квалификацията на младите работници.
1.3.Нагласи към предприемачество
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По отношение на икономическата активност може да се твърди, че
предприемаческата култура и инициативност на младите хора са в начален етап. Въпреки
добрите практики и модели по проекти и програми, които насърчават младите
предприемачи, развитието на самостоятелен бизнес сред тях все още се оказва рисковано.
1.4. Признаване на компетенциите и уменията получени чрез неформално и
самостоятелно учене
За да бъде ефективно образованието на младите хора, то трябва да се развива във
всички направления: както в областта на формалното образование чрез оптимизиране и
осъвременяване на образователната система, така и в областта на неформалното
образование – извън образователната система чрез развитие на алтернативни форми на
обучение и валидиране на придобитите знания и умения, и на ученето през целия живот.
Признаването и сертифицирането на знания, умения и компетентности, придобити
в резултат на неформално и самостоятелно учене, както и дуалното обучение, все още не
са достатъчно развити и популярни.
2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
Достъпът до информация в община Исперих, както и в цялата страна, бележи ръст.
Въпреки масовото навлизане на информационните технологии в бита и в работата,
младите хора в малките населени места и тези, които принадлежат към социално уязвими
групи, остават с ограничен достъп до източниците на информация.
Един от приоритетите в политиката на община Исперих днес е повишаване
качеството и достъпа до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие.
Достъп до информация на младите хора в общината се предоставя чрез няколко
източника:
– централна общинска библиотека „Петя Йорданова“, оборудвана с компютърни
конфигурации и с осигурен интернет достъп;
– едно читалище в града и 24 по селата, като осигурен интернет достъп има в
половината от тях;
– общинска администрация.
Информацията е много важна за развитието на отделния човек и на обществото.
Днес информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги
ползват. Обществените библиотеки играят роля в този процес и работят активно за
намаляване на различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до интернет и до
различни онлайн информационни услуги.
Всички културни институции на територията на града изпълняват ролята на памет
за миналото като събират, съхраняват и осигуряват достъп до материали, свързани с
историята на общността или на отделни личности. Чрез предлагането на разнообразна
информация те подпомагат хората да участват компетентно при обсъждането и вземането
на решения по ключови проблеми. Успешно си сътрудничат с други организации, за да
оползотворят по най-добрия начин ресурсите, с които разполагат.
Като цяло обаче публичните услуги в подкрепа на младите хора в Исперих все още
не са с необходимото качество и не достигат до всички нуждаещи се, особено до младите
роми и младежите в отдалечените райони на града.
3. Насърчаване на здравословния начин на живот
3.1. Здравословен статус
Здравословното състояние на младежката възрастова група между 15 и 29 години
не се следи отделно от това на цялото население. Конкретни данни се събират и
анализират само за подрастващите в ученическа възраст.
Най-обобщено бихме могли да кажем, че най-разпространените заболявания сред
младите са свързани с няколко фактора: вредни навици на хранене – небалансирано
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хранене; някои алергизиращи фактори; претовареност в учебните заведения и
продължителен престой в неправилна работна поза.
3.2. Физическа активност и спортни занимания
Чрез различните спортни занимания младите хора развиват ценни физически и
психически качества, осъществява се превенция на заболявания, както и превенция на
противообществените прояви и престъпността.
На територията на община Исперих има сформирани различни спортни клубове:
„Борба и сумо“; клуб по борба „Осман Дуралиев-2016“, спортен клуб по вдигане на
тежести; коло-клуб „Димитровец“; волейболен клуб „Хан Аспарух“; училищен спортен
клуб „Васил Априлов“; футболни клубове в гр. Исперих, с. Тодорово, с. Подайва, с.
Лъвино, с. Йонково, с.Старо селище. Общият брой на младите хора, записани в
изброените клубове, е около 370.
3.3. Достъп до обучения и кампании по въпросите на спорта, здравето,
физическата активност и здравословния начин на живот
Здравната превенция и здравната просвета са приоритетни дейности за
Червенокръстката организация в община Исперих. Ежегодно се провеждат традиционни
кампании и здравни беседи сред младите. Разпространяват се материали за превенция на
ХИВ/СПИН, туберколоза, материали, промотиращи донорството, здравословното хранене
и пр.
За съжаление обаче провежданата политика за профилактика и опазване здравето
на младото поколение, не само в общината, но и в цялата страна, не е системна.
4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно
положение
Социалните услуги в община Исперих (включително от типа подкрепа,
придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25 години в
риск, са:
Дом за деца лишени от родителски грижи “Лудогорие“
Услугата предлага институционална грижа на деца и младежи до 18 години, чиито
семейства, се намират в затруднено социално, здравословно и материално положение.
Социално-педагогическата работа с тези младежи е насочена към подготовка за
извеждането и интегрирането им в общността. В момента един от потребителите на
ДДЛРГ е на възраст между 15-18 год.
Преходно жилище
Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим
начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им
от специализирана институция. Услугата предоставя комплекс от дейности, целящи:
постигането на самостоятелен и независим живот след напускане на институцията на
младежите и девойките; успешна професионална и житейска реализация; създаване на
мрежа за социална подкрепа и постигане на социално включване; реинтеграция в семейна
среда. Социалната услуга е с капацитет 10 души, като 8 от настанените потребители в
момента са на възраст между 15 и 18 год.
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания
(ЦНСТДМБУ)
Резидентните услуги от семеен тип за деца и младежи без увреждания в община
Исперих са две. В тези услуги се осигурява жизнена среда за пълноценното израстване и
развитие на деца и младежи в риск. Потребителите на центровете получават подкрепа за
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личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. ЦНСТтата са с капацитет 12 души, като 5 от настанените лица в момента са в младежка възраст.
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
(ЦНСТДМУ)
Центърът е с капацитет 14 души, като 7 от настанените потребители са младежи до
29 години. В тази социална услуга от резидентен тип се създават условия за задоволяване
на основните жизнени потребности на лицата – храна, подслон и сигурност. В центъра се
осигурява индивидуална грижа и подкрепа за младежите в риск.
Дневен център за деца и/или възрастни с увреждания (ДЦДВУ)
Дневният център е услуга, предоставяща специализирана подкрепа на деца и лица в
неравностойно положение. В ДЦДВУ се предлагат дневни занимания, които насърчават и
поддържат уменията на децата и лицата, а в същото време и надграждат възможностите
им за развитие. Дейностите, които осъществяват специалистите са: психологическо
консултиране; социална рехабилитация; логопедична работа; медицинска рехабилитация;
педагогическа помощ за деца със специални образователни потребности; семейно
консултиране; подкрепа за включващо обучение. Седем от ползвателите на услугите в
центъра са младежи.
Център за обществена подкрепа (ЦОП)
ЦОП е социална услуга с капацитет 40 души, в която се извършват дейности за
подкрепа на деца и родители за преодоляване на различни проблеми в съвместния им
живот. Мултидисциплинарният екип на услугата осъществява психо-социално
консултиране на семейства в риск; оценяване на родителския капацитет на лица,
ползватели на услугата; оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и
осиновители; посредничество в случаи на родителско отчуждение; реализиране на
социални програми за лица и семейства в риск. Шестима от потребителите са в младежка
възраст.

Обществена трапезария
Обществената трапезария е социална услуга в общността, насочена към
задоволяване на потребностите от храна на най-уязвимите лица от община Исперих.
Осъществява се по проект с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ към
МТСП. Целта на тази услуга е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ
и подкрепа на социално слаби лица. Шест от лицата, които ползват услугата, са в
младежка възраст.
Личен асистент
По проект към ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в община Исперих
се предоставя и социална услуга в домашна среда “Личен асистент“. Услугата обхваща 50
лица, нуждаещи се от постоянни грижи, от които петима са младежи до 29-год. възраст.
Непосредствените цели на услугата са осигуряване на качествена грижа в семейна среда
за тежко болни хора и насърчаване на заетостта на безработни лица като лични асистенти
на хора с увреждания. Един младеж е назначен като асистент.
5. Развитие на младежко доброволчество
5.1.Отношение и нагласи към доброволчеството
Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да нараства,
все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. Ценността на
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доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Неразвити са
механизмите за публичното подпомагане на младежкото доброволчество като важна
проява на солидарност и гражданска активност и форма за неформално учене. Правата на
младите доброволци, особено на непълнолентите, се нуждаят от законова закрила.
5.2.Участие в доброволчески дейности
Доброволчеството дава множество възможности на младите хора да изразят своя
порив към хуманност и грижа за другите, както и да се утвърдят общочовешките ценности
сред младото поколение.
Една от утвърдените в общината младежки доброволчески организации е
Български младежки червен кръст (БМЧК). БМЧК има изградени работещи практики в
няколко основни направления: оказване на първа долекарска помощ, социално-помощна
дейност, подготовка и подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи,
здравна просвета, превенция на сексуално и наркоманно рисково поведение и зависимости
и др.
Членове на организацията са ученици от Гимназия „Васил Левски” гр. Исперих.
Екипите са преминали курс по първа долекарска помощ и ежегодно взимат участие в
състезания. Всяка година по случай великденските и коледните празници се организира
дарителска акция за събиране на дрехи, обувки и други вещи за хора в неравностойно
положение и социално слаби семейства.
Важен факт е, че младежката организация се попълва с все повече умни и
интелигентни деца, които знаят какво искат и как да го постигнат (членове на БМЧК 2016
г. – 8 ученици, от 2017 г. – 15 ученици).
Членовете на БМЧК в Исперих се профилират по социално значими дейности. През
месец януари 2016 г. е проведено обучение „Психо-социална подкрепа” с 2 доброволци от
БМЧК в гр. Разград. Проведени са три ателиета в два класа /4 клас и 8 клас/ с общ брой
деца 47, на теми: Емоция; Стрес, напрежение; Взаимоотношения.
Важен и значим момент в развитието на нашите младежи е осъзнаването на
значимостта на доброволчеството като акт на подкрепа за уязвими лица. Безусловността и
всеотдайността в тяхната дейност е мотиватор не само за деца, но и за възрастни.
6. Повишаване на гражданската активност на младите хора
6.1.
Свободно време – интереси и нагласи
В читалище „Съзнание 1891“ в гр. Исперих творят и се развиват голям брой
младежи, организирани в различни групи по интереси – танци, музика, театрално и
изобразително изкуство.
Дейност развиват: две школи по пиано; група за народни танци; школа за свободни
танци; танцова школа „Форте“; група за народни песни „Детелина“; вокална група
„Теменуга“; творческа трупа „Веселяци“; кръжок „Изобразително изкуство“; кръжок „Бит
и традиция“.
6.2. Възможности за пълноценно участие в гражданския живот и процеса на
взимане на решения
Към момента липсва ясно обособен механизъм за включване на младите хора в
процеса на взимане на решения. Отговорност на всички институции в страната е да
създават такава възможност за включване, която да подпомогне пълноценното развитие на
младите хора и изграждането на активната им гражданска позиция. По този начин те
получават възможност да огласяват своите потребности и проблеми, както и да поемат
готовност за ангажираност при взимане на решения.
На територията на общината липсват изявени младежки организации. Липсват
ефективни действащи механизми за отразяване мнението на младото поколение при
вземането на важни политически и социални решения на общинско ниво (няма сформиран
Общински консултативен съвет по младежките въпроси, който да подпомага кмета при
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провеждане на общинската политика за младежта, съгласно чл. 15, ал. 6 от Закона за
младежта). Нужни са ефективни мерки за стимулиране и подпомагане на младежките
организации.
7. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността
Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение
в община Исперих се осъществяват от Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни. МКБППМН оказва съдействие на образователните
институции за обхващане в училище на подлежащите на задължително образование деца
и ограничаване на отпадането от училище на деца в криминогенен риск и криминални
прояви, извършва дейности по ранна превенция и откриване на симптоми за извършване
на криминални деяния, както и превантивна работа с родителите.
В обществото ни все още са налице много от факторите, водещи до противоправно
поведение на младежите: занижен жизнен статус на част от семействата, конфликтна или
криминогенна семейна среда, дефицити в родителския капацитет, подценяване на
образованието, либерално отношение към отсъствията от училище, недостатъчна
ангажираност на свободното време, нарастващ процент на младежката безработица. През
2016 г. 23 са непълнолетните лица, извършители на престъпления на територията на
община Исперих; 49 са младежите, които имат съставени актове за извършени
правонарушения; регистрирани са 32 пътнотранспортни произшествия с участие на млади
хора, 4 са случаите, в които потърпевши са младежи на възраст между 15 и 29 години.
От съществено значение за ограничаване на младежката престъпност е изготвянето
на конкретен оперативен план за превенция на противообществените прояви сред младите
с участието на различните институции работещи с младежи от всички възрастови граници
– както непълнолетни, така и пълнолетни.
Като ефективни мерки могат да се посочат организирането на информационни и
образователни кампании насочени към младите хора, в това число и дейности за
осмисляне на свободното време, насърчаване на спорта, участие в неформални обучения и
клубове по интереси.
Нужно е също така община Исперих да осигури възможност за реализиране на
пробационни мерки за младежи, осъдени да положат труд в полза на обществото, както и
да осигури възможност за включване на тези младежи в обучителни програми и дейности
на различни обществени организации.

III. Специфични цели на плана:
1. Повишаване нивото на образование на младите хора в общината чрез:
1.1. Разширяване на достъпа до формалното образование, прилагайки широк набор
от форми на обучение.
1.2. Развитие на неформалното образование за придобиване на полезни знания и
умения и за пълноценно ангажиране на свободното време на младите хора.
2. Популяризиране на доброволческия труд като форма на активна гражданска
позиция и общественополезна дейност.
3. Повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословния начин на
живот сред младите хора.
4. Повишаване на информираността на младите хора за активно участие в
изпълнението на младежките политики на национално, областно и общинско ниво.
5. Социално-икономическа и културна интеграция на младежи в неравностойно
положение.
6. Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможностите за
изява на младежите.
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IV. Приоритети:
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

ПРИОРИТЕТ
Насърчаване на икономическата заетост, кариерно
развитие на младите хора и снижаване на
младежката безработица.

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ
Училища
Община Исперих
„Бюро по труда“ гр. Исперих
„Бизнес център“ гр. Исперих
Подобряване достъпа до информация и качествени Община Исперих
услуги
Насърчаване на здравословния начин на живот и Община Исперих
превенция на зависимостите на младите хора
Училища
БЧК
РЗИ
Дирекция „Социално подпомагане”
Спортни клубове
Превенция на социалното изключване на младите Община Исперих
хора в неравностойно положение
БЧК
Дирекция „Социално подпомагане”
Утвърждаване и популяризиране на младежкото Училища
доброволчество
БЧК
Община Исперих
Повишаване на гражданската активност
Община Исперих
Училища
Дейности, свързани с младите хора в малките Община Исперих
населени места в общината
Читалища
Развитие на междукултурния и международния Община Исперих
диалог
Училища
Повишаване ролята на младите хора в превенцията Община Исперих
на престъпността
Училища
МКБППМН
РУ „Полиция“ Исперих
Развитие на неформалното образование чрез Читалища
алтернативни форми на обучение за придобиване Извънучилищни и училищни звена
на нови знания и умения

V. Очаквани резултати:
1. Учредяване на младежки организации, укрепване и развитие на капацитета им,
както и на институциите, работещи с млади хора.
2. Повишена информираност на младите хора относно здравословния начин на
живот и възможностите за осмисляне на свободното им време.
3. Увеличен брой на доброволците в граждански и младежки инициативи.
4. Активна гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по
превенция на зависимостите за здравословен начин на живот и повишаване активността и
участието на младите хора в спортни занимания.
5. Засилена роля на младите хора в гражданското общество чрез участието им в
програми за младежки дейности.
6. Участие на повече младежи в неравностойно положение в образователновъзпитателни, културни и спортни дейности.
7. Подобрени възможности за участие на младите хора в извънучилищни дейности
за развитие на творческите им умения и възможности за изява.
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8. Постигнато сближаване и задоволяване на потребностите на младите хора с тези
на младежта в европейските страни чрез различни инициативи, проекти и обмени.
9. Повишаване дела на завършващите средно образование.
10. Снижаване на младежката безработица под средната за страната.
11. Намаляване броя на младите хора, употребяващи наркотици, алкохол, цигари и
други.

VI. Финансово осигуряване:
Източниците на финансиране за постигане целите в Плана са в рамките на
утвърдения бюджет на Община Исперих, средства по проекти, финансирани от
оперативни програми, и други международни и национални донори, средства от
бюджетите на институциите, които изпълняват конкретните дейности, заложени в
годишния план.

VII. Организация и координация на дейностите за постигане на
целите
Кметът осигурява провеждането на общинската политика за младежта в
съответствие с държавната политика, като работи в тясно сътрудничество с:
– Младежки организации;
– РУО – гр. Разград;
– РУ „Полиция“ Исперих;
– Училища;
– Дирекция „Бюро по труда” Исперих;
– Регионална здравна инспекция;
– Български червен кръст;
– Културни институции;
– Читалища;
– Спортни клубове;
– „Бизнес център“ Исперих.

VIII. Дейности по наблюдение, оценка и актуализация на
общинската програма за младежки дейности
Кметът ръководи и координира дейностите по изпълнението на Плана за младежки
дейности в община Исперих. Планът се приема с Решение на Общински съвет – Исперих
и е отворен за актуализация при необходимост.

IX. Публичност
Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се актуализира,
допълва и изменя на база регламентирани периодични анализи.
Информация за дейностите в плана може да се получи от страницата на Община
Исперих.
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ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализиране на максималните размери на новите задължения за
разходи и поети ангажименти по бюджета на община Исперих за 2016 г.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 41 от 29.01.2016 г. на Общински съвет - Исперих са приети
максималните размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по
бюджета на община Исперих за 2016 г. и са изменени с Решение № 215 от 29.09.2016г.,
във връзка със Закона за изменение допълнение на Закона за публичните финанси (Обн.,
ДВ, бр. 43 от 07.06.2016 г.).
През 2016 г. съгласно чл. 1, ал. 1, т. 5 от ПМС № 113 от 05.05.2016 са одобрени
допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Община Исперих за рехабилитация и
ремонт на уличната мрежа в населените места на територията на община Исперих в общ
размер 1 500 000 лв., разпределени, както следва: улици в с. Йонково - 500 000 лв., улици
в с. Свещари - 500 000 лв., улици в с. Лудогорци - 500 000 лв.;
Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 от ПМС № 113 от 05.05.2016 е необходимо да се
увеличат показателите за максималните размери на новите задължения за разходи и поети
ангажименти по бюджета на община Исперих за 2016.
Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без
ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от 5 992 957 лв. на 7 492 957 лв.
2. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които
могат да бъдат поети през 2016 г. от 7 482 374 лв. на 8 982 374 лв.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Да чуем становището на председателя на постояната комисия.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 13.02.2017 г. от 15.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли желаещи да вземат отношение по докладната и проекто решенията към
същата.
Няма.
Моляq да преминем към гласуване.

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

Редовно заседание на 16.02.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализиране на максималните размери на новите задължения за
разходи и поети ангажименти по бюджета на община Исперих за 2016 г.
№

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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. 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 КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ

За
За
За
За
За
За
За
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
П
П
П
П
П
П
П
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26.
27.
28.
29.

ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За

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
23
23
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 291
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без
ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от 5 992 957 лв. на 7 492 957 лв.
2. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които
могат да бъдат поети през 2016 г. от 7 482 374 лв. на 8 982 374 лв
3. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на
Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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ТОЧКА 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно:Актуализиране на план-сметка за разходите по третиране на битовите
отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места на Община Исперих за 2017 г.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 252 от 22.12.2016 на Общински съвет – Исперих е одобрена план-сметка
на разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на територията на
населените места в Община Исперих за 2017 г., както следва:
1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2017 г. в
размер на 1 232 850 лв. / един милион двеста тридесет и две хиляди осемстотин и петдесет лв./
2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на селата в община Исперих за 2017 година в размер на 322 464 лв. /
триста двадесет и две хиляди четиристотин шестдесет и четири лв. /
3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на гр.Исперих за 2017 година в размер на 910 386 лв. / деветстотин и
десет хиляди триста осемдесет и шест лв./
С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци (ДВ, бр. 7 от 20.01.2017 г.) е намален размерът на отчисленията за
обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа
за неопасни и/или инертни отпадъци за 2017 г. от 47 лв./т. на 40 лв./т., което налага
актуализиране на одобрената план-сметка за 2017 г.
В зависимост от вида и характера на планираните разходи, същите са разпределени по
видове дейности в план-сметка /Приложения 1, 2 и 3/ към настоящата докладна записка.
Изготвена е план-сметка на разходите за дейностите по третирането на битовите отпадъци и
поддържане чистотата на териториите на населените места в община Исперих за 2017 г. на
обща стойност в размер на 1 180 350 лв. / един милион сто и осемдесет хиляди триста и
петдесет лв./
Предвид гореизложеното, предлагам Общинския съвет - Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал.1 от Закона за
управление на отпадъците и чл. 15, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет Исперих за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Исперих,
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ:
1. Актуализира план-сметката на разходите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2017 г., както
следва:
1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2017 г.
/Приложение № 1/ в размер на 1 180 350 лв. / един милион сто и осемдесет хиляди триста и
петдесет лв.
1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на селата в община Исперих за 2017 година /Приложение № 2/ в
размер на 301 464 лв. / триста и една хиляди четиристотин шестдесет и четири лв. /
1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на гр.Исперих за 2017 година /Приложение № 3/ в размер на 878 886
лв. / осемстотин седемдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и шест лв./
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Да чуем становището на председателя на постояната комисия.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 13.02.2017 г. от 15.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.

Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
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.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли желаещи да вземат отношение по докладната и проекто решенията към
същата.
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
23
23
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 292
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал.1 от Закона за
управление на отпадъците и чл. 15, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет Исперих за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Исперих,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ:
1. Актуализира план-сметката на разходите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2017 г., както
следва:
1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2017 г.
/Приложение № 1/ в размер на 1 180 350 лв. / един милион сто и осемдесет хиляди триста и
петдесет лв.
1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на селата в община Исперих за 2017 година /Приложение № 2/ в
размер на 301 464 лв. / триста и една хиляди четиристотин шестдесет и четири лв. /
1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на гр.Исперих за 2017 година /Приложение № 3/ в размер на 878 886
лв. / осемстотин седемдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и шест лв./
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ТОЧКА 19 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред.
Няма.
Преминаваме към следваща точка от дневния ред.

ТОЧКА 20 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
По последна точка от дневния ред някой ще вземе ли отношение.
Няма.
Уважаеми колеги общински съветници,
Закривам заседание проведено на 16.02.2017 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:

Гюнел Мюсреф
Заместник Председател на Общински съвет Исперих
Сейде Султанова
Протоколист:
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