ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 29
от проведено извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на
04.05.2017 година
Днес 04.05.2017 г. от 14.00 часа
съвет Исперих.

се проведе редовно заседание на Общински

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Преди да открия извънредното заседание позволете ми да поздравя общинския
съветник Ахмед Ахмедов по повод рождения му ден и му пожелаем живот и здраве.
Заседанието е насрочено по реда на чл. 23,ал.4, т.1 във връзка с чл.40, ал.3 от
Правилника за организацията и дейноста на Общински съвет Исперих, като извънредно по
отношение на точка първа от проекто дневния ред.
За участие в заседанието са се регистрирали 26 от общо 29 общински съветници.
Отсъстват общинските съветници Турхан Ибрям, Мустафа Закир и Бейти Руфад. На
заседанието присъства Кмета на Община Исперих Бейсим Руфад, заместник кметовете гжа Нехире Юмер и г-жа Айджан Бейтула, кметовете на кметства по населени места и
кметския наместник на с. Конево.
Имаме кворум за вземане на решения по предварително обявения дневен ред и
откривам заседанието на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекто дневния ред?
Няма.
Моля, колеги да гласуваме.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0
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Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Трансформиране на до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови
разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 в целеви трансфер за финансиране разходите на
общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична
мрежа.
2. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от
Кмета на община Исперих в периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. и периода от
01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.
3. Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2016 до 31.12.2016 г. и
периода 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Трансформиране на до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови
разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 в целеви трансфер за финансиране разходите на
общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична
мрежа.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 272 от 27.01.2017 г. на Общински съвет - Исперих е приет поименния
списък за капиталови разходи на община Исперих за 2017 г.
Във връзка с чл. 89, ал. 1 от ЗДБРБ за 2017 г., кмета на община Исперих има
намерение да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на до
50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. в
целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни
текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
Мотивите за това предложение са много, но ще акцентираме върху по-важните от
тях, а именно:
1. Изключително лошото състояние на уличната мрежа в населените места на

2

територията на община Исперих, както и необходимостта от спешни дейности по
възстановяването на пътните банкети на общински път RAZ 3046 /III-2305/
Исперих-Вазово/RAZ1040/, налагат извършването на неотложни текущи ремонти
на същите.
2. Изпълнението на дейностите по т. 1 е невъзможно да бъде извършено със
собствени бюджетни средства породени от следните обстоятелства;
- Наличие на ежемесечни плащания по дългосрочен дълг за обезпечаване
собственото участие на община Исперих по приключения проект
„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих” до 25.06.2020 г. с
остатъчна сума на главницата към 01.05.2017 г. в размер на 1 052 000 лв.;
- Наличие и на просрочени задължения в размер към 01.05.2017 г. на
391 274,00 лв., които се разплащат поетапно съобразно наличния собствен
финансов ресурс;
- Необходимостта от наличие на финансов ресурс за временно финансиране на
изпълняваните от община Исперих проекти до верифициране на средствата
от Управляващите органи;
3. Нарастващо недоволство от страна на обществото, породено от лошата пътна
инфраструктура, както и възникващи извънредни плащания от страна на
общината по предявени искове от застрахователните дружества.
4. Банкетите и окопите /канавките/ на общински път RAZ 3046 /III-2305/ ИсперихВазово/RAZ1040/ са с минимални ширини и при проливни дъждове нямат
капацитет за поемане на цялата дъждовна вода. Водата прелива в банкетите и
пътното платно, и промива чакълирания банкет. Тази ситуация създава
предпоставка за възникване на пътнотранспортни произшествия. Необходими са
своевременни ремонтни работи с цел предотвратяване на ПТП и безопасното
експлоатиране на пътя.
Във връзка с гореизложеното, предлагаме следното:
Обекти, включени в капиталовата програма на община Исперих, финансирани
от целевите средства по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. – за които ще бъде направено
предложение за намаление:
Обект „Основен ремонт на улици в населените места в община Исперих: с.
Делчево, с. Белинци, с. Подайва, с. Лъвино, с. Малък Поровец, с. Китанчево, с.
Старо селище, с. Тодорово” – планиран размер на средствата от целева субсидия за
капиталови разходи – 387 500 лв. Предложението е за намаление на средствата
предвидени за финансиране на обекта със 160 000 лв.
Обект „Основен ремонт на улици в гр. Исперих /ул. "Христо Ясенов" от ОК 351
до ОК 346; ул. "Димитър Полянов" от ОК 346 до ОК 369; ул."Христо Ботев" от ОК
369 до ОК 368 / – планиран размер на средствата от целева субсидия за капиталови
разходи – 89 000 лв. Предложението е за намаление на средствата предвидени за
финансиране на обекта с 89 000 лв.
Обект „Възстановяване на банкети на RAZ 3046 /III-2305/ Исперих-Вазово
/RAZ1040/” – планиран размер на средствата от целева субсидия за капиталови
разходи – 36 000 лв. Предложението е за намаление на средствата предвидени за
финансиране на обекта с 36 000 лв.
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Обекти за текущ ремонт, за които се предлага
транформираната целева субсидия за капиталови разходи:

финансиране

с

Обект „Текущ ремонт на улици в населените места в община Исперих: с.
Лъвино, с. Малък Поровец, с. Старо селище, с. Тодорово” – в размер на 160 000 лв.
Обект „Текущ ремонт на улици в гр. Исперих /ул. "Христо Ясенов" от ОК 351
до ОК 346; ул. "Димитър Полянов" от ОК 346 до ОК 369; ул."Христо Ботев" от ОК
369 до ОК 368 / – в размер на 89 000 лв.
Обект „Възстановяване на банкети на RAZ 3046 /III-2305/ Исперих-Вазово
/RAZ1040/” – в размер 36 000 лв.
Предлаганите промени ще бъдат отразени в списъка на капиталовите вложения на
община Исперих едва след писмено уведомление от министъра на финансите за
трансформиране на средствата.
Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21 ал., 2 от ЗМСМА, чл.51 и чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 г., ,
Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Дава съгласие на кмета на община Исперих да направи предложение до министъра на
финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи по
чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за
извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа,
съгласно Приложение № 13 към ФО-1 /2017г. със следните данни:
1.1. Наименование на обектите/позициите на капиталови разходи, за които се предлага
намаление на финансирането:
- Обект „Основен ремонт на улици в населените места в община Исперих: с.
Делчево, с. Белинци, с. Подайва, с. Лъвино, с. Малък Поровец, с. Китанчево, с.
Старо селище, с. Тодорово” – намаление със 160 000 лв.;
- Обект „Основен ремонт на улици в гр. Исперих /ул. "Христо Ясенов" от ОК
351 до ОК 346; ул. "Димитър Полянов" от ОК 346 до ОК 369; ул."Христо
Ботев" от ОК 369 до ОК 368 / – намаление с 89 000 лв.;
- Обект „Възстановяване на банкети на RAZ 3046 /III-2305/ Исперих-Вазово/
RAZ1040/” – намаление с 36 000 лв.
1.2. Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с
транформираната целева субсидия за капиталови разходи:
- Обект „Текущ ремонт на улици в населените места в община Исперих: с.
Лъвино, с. Малък Поровец, с. Старо селище, с. Тодорово” – в размер на
160 000 лв.;
- Обект „Текущ ремонт на улици в гр. Исперих /ул. "Христо Ясенов" от ОК 351
до ОК 346; ул. "Димитър Полянов" от ОК 346 до ОК 369; ул."Христо Ботев" от
ОК 369 до ОК 368 / – в размер на 89 000 лв.;
- Обект „Възстановяване на банкети на RAZ 3046 /III-2305/ Исперих-Вазово
/RAZ1040/” – в размер на 36 000 лв.

4

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Докладната записка е разгледана на заседание на постояните комисии по „ Финанси
и бюджет” и ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие”.
Водеща е ПК по „ Финанси и бюдже”
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 04.05.2017 г. от 13.30 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-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
04.05.2017 г. от 13.30 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.
Кметовете на кметствата, където ще се извършат ремонтни дейности имат ли
възражения?
/ Няма постъпило възражение от присъстващите кметове на кметства/
Преминаваме към обсъждане на докладната записка и проекто решенията.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, да обясните защо на наякои улици ще се извърши текущ ремонт, а на други
основен ремонт.
Преди да влезем на заседание Ви попитах и ми обеснихте подробно, сега искам да
обясните за да бъдат запознати както колегите общински съветници така и кметовете
на населените места, където ще се извършат ремонтните дейности.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
С Решение № 272 от 27.01.2017 г. на Общински съвет - Исперих е приет поименния
списък за капиталови разходи на община Исперих за 2017 г.
Основния ремонт предвижда на всяка улица да се направи проект след това да има
приемателен протокол и всичко това е свързано с разходи.
За да бъде избегнато проектирането на всички посочени улици и това, че закона ни
позволя след 30 април по предложение на Кмета на общината и с Решение на Общински
съвет Исперих 50% от тези капиталови разходи да бъдат насочени за текущ ремонт
внасяме тази докладна записка. Текущия ремонт се прави на база количествени стойности,
а основания с проект.
Това е причината да внесем докладната записка с тези проекто решения за да може
част от ремонтите в определените населени места да бъдат като текущи ремонти, а
останалите като основен ремонт.
Ако имате други въпроси ще отговоря.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Имате ли други въпроси.
Това означава, че останалите улици по посочените населени места, които са за
основен ремонт и са заложени в капиталовата програма на Бюджет 2017 остават. На тях
ще им се направи основен ремонт, като се направи техническо проектиране.
Други желаещи да вземат отношение по докладната записка.
Няма.
Преминаваме към гласуване, което е поименнно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Извънредно заседание на 04.05.2017 г. от 14.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Трансформиране на до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови
разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 в целеви трансфер за финансиране разходите на
общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична
мрежа.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

6

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

За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П

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

ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА 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

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
26
26
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 326
На основание чл. 21 ал., 2 от ЗМСМА, чл.51 и чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 г., ,
Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Дава съгласие на кмета на община Исперих да направи предложение до министъра на
финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи по
чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за
извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа,
съгласно Приложение № 13 към ФО-1 /2017г. със следните данни:
1.1. Наименование на обектите/позициите на капиталови разходи, за които се предлага
намаление на финансирането:
- Обект „Основен ремонт на улици в населените места в община Исперих: с.
Делчево, с. Белинци, с. Подайва, с. Лъвино, с. Малък Поровец, с. Китанчево, с.
Старо селище, с. Тодорово” – намаление със 160 000 лв.;
- Обект „Основен ремонт на улици в гр. Исперих /ул. "Христо Ясенов" от ОК
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-

351 до ОК 346; ул. "Димитър Полянов" от ОК 346 до ОК 369; ул."Христо
Ботев" от ОК 369 до ОК 368 / – намаление с 89 000 лв.;
Обект „Възстановяване на банкети на RAZ 3046 /III-2305/ Исперих-Вазово/
RAZ1040/” – намаление с 36 000 лв.

1.2. Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с
транформираната целева субсидия за капиталови разходи:
- Обект „Текущ ремонт на улици в населените места в община Исперих: с.
Лъвино, с. Малък Поровец, с. Старо селище, с. Тодорово” – в размер на
160 000 лв.;
- Обект „Текущ ремонт на улици в гр. Исперих /ул. "Христо Ясенов" от ОК 351
до ОК 346; ул. "Димитър Полянов" от ОК 346 до ОК 369; ул."Христо Ботев" от
ОК 369 до ОК 368 / – в размер на 89 000 лв.;
- Обект „Възстановяване на банкети на RAZ 3046 /III-2305/ Исперих-Вазово
/RAZ1040/” – в размер на 36 000 лв.
2. 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.

8
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ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от
Кмета на община Исперих в периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. и периода от
01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за
одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени
средства от Кмета на община Исперих за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. и
периода 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.
№
по ред

Отчетен месец

1.
м. 10.2016
2.
м. 11.2016
3.
м. 12.2016
Общо :

№
по ред

Отчетен месец

1.
м. 01.2017
2.
м. 02.2017
3.
м. 03.2017
Общо :

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

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

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

Извършени разходи за
командировки в чужбина
и получени средства от
кмета на Община

Исперих
1.
м. 10.2016
2.
м. 11.2016
3.
м. 12.2016
Общо:

№
по ред

0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.

Отчетен месец

1.
м. 01.2017
2.
м. 02.2017
3.
м. 03.2017
Общо:

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

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

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

РЕШИ :
1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на
община Исперих за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. в размер на – 0.00 лв.
2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета
на община Исперих за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. в размер на – 300.95 лв.
3. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на
община Исперих за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. в размер на – 0.00 лв.
4. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на
община Исперих за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. в размер на – 0.00 лв.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Докладната записка е разгледана на заседание на постояните комисии по „ Финанси
и бюджет” и ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие”.
Водеща е ПК по „ Финанси и бюдже”
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 04.05.2017 г. от 13.30 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
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Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
04.05.2017 г. от 13.30 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.
Въпроси.
Няма.
Моля да преминем към гласуване.
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
26
26
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 327
На основание
чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на
община Исперих за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. в размер на – 0.00 лв.
2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета
на община Исперих за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. в размер на – 300.95 лв.
3. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на
община Исперих за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. в размер на – 0.00 лв.
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4. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на
община Исперих за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. в размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2016 до 31.12.2016 г. и
периода 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги общински съветници,
Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за
одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени
средства от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2016 г. до
31.12.2016 г. и периода 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.
№
по ред

Отчетен месец

1.
м. 10.2016
2.
м. 11.2016
3.
м. 12.2016
Общо :
№
по ред

Отчетен месец

1.
м. 01.2017
2.
м. 02.2017
3.
м. 03.2017
Общо :
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Извършени разходи за
командировки в страната
и получени средства от
Председателя на
Общински съвет Исперих
0.00 лв.
361.35 лв.
40.00 лв.
401.35 лв.
Извършени разходи за
командировки в страната
и получени средства от
Председателя на
Общински съвет Исперих
200.12 лв.
270.26 лв.
40.00 лв.
510.38 лв.

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

Отчетен месец

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

Отчетен месец

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

1.
м. 10.2016
2.
м. 11.2016
3.
м. 12.2016
Общо:
№
по ред

1.
м. 01.2017
2.
м. 02.2017
3.
м. 03.2017
Общо:

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

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

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. в
размер на – 401.35 лв.
2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. в
размер на – 510.38 лв.
3. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. в
размер на – 0.00 лв.
4. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. в
размер на – 0.00 лв.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната записка е разгледана на заседание на постояните комисии по „ Финанси
и бюджет” и ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие”.
Водеща е ПК по „ Финанси и бюдже”
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 04.05.2017 г. от 13.30 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-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
04.05.2017 г. от 13.30 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.
Въпроси.
Няма.
Моля да преминем към гласуване.
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
26
26
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 328
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На основание
чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. в
размер на – 401.35 лв.
2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. в
размер на – 510.38 лв.
3. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. в
размер на – 0.00 лв.
4. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. в
размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Поради изчерпване на дневния ред закривам извънредното заседание на Общински
съвет Исперих проведено на 04.05.2017 г.
Благодаря на общинските съветници за присъствието.
Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра по един за
Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и
един за архива на Общински съвет Исперих

Адв. Даниел Димитров Йорданов
Председател Общински съвет - Исперих:
Сейде Султанова
Протоколист:

16

