ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 32
от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на
29.06.2017 година
Днес 29.06.2017 г. от 17.00 часа
съвет Исперих.

се проведе редовно заседание на Общински

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Заседанието е насрочено по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1, и чл. 40, ал. 2 от Правилника
за организацията и дейноста на Общински съвет Исперих.
За участие в заседанието са се регистрирали 22 общински съветници. Отсъстват
общинските съветници Ерол Юмер, Зейти Фераим, Росица Митева, Сали Мехмед, Сибел
Джелил, Турхан Ибрям и Шенол Рафи. На заседанието присъства Кмета на Община
Исперих Бейсим Руфад, заместник кметовете г-жа 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 предварително обявения проекто дневния ред?
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
22
22
0
0
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Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Исперих.
2. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1, находяща се в
с.Белинци, община Исперих, област Разград
3. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с. Белинци и с. Йонково,
община Исперих, област Разград
4. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в с. Вазово, община Исперих,
област Разград
5. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Разработване на ПУП – ПП за Реконструкция на довеждащ водопровод,
от ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до напорен водоем с. Лудогорци в ПИ № 000 088,
Землище с.Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116
6. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Одобряване на ПУП-ПП/парцеларен план/ за изграждане на оптична
връзка от Регулационната граница на гр. Исперих, в рамките на сервитутата на пътя ИсперихРазград, до съоръжение на техническата инфраструктура в УПИ № XI-60, кв. 21 по плана с.
Г. Поровец, Община Исперих
7. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба
№19 за управление на общинските пътища в община Исперих“
8. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих
към 31.12.2016 г.
9. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за
2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г. и максималните
размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по бюджета за 2017 г.
10.Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Прекратяване на Сдружение с нестопанска цел „ Лудогорие ЕКО”.
11. Докладна записка от Айджан Бейтула–Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по Договор №
BG05M2OP001-3.002-0367, във връзка с изпълнението на проект „Образователна
2

интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“, финансиран по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
12. Докладна записка от Айджан Бейтула–Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: отмяна на чл.14, т.5 и т.6; чл.20, ал.3, т.2; чл.30, ал.4, ал.5 и ал.6; чл.31,
ал.1, т.4 от Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на
община Исперих
13. Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих и Зейти Фераим – общински съветник.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ
„Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за
изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от
29.11.2016 г. и заповед № РД9-706 от 26.09.2016г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 –
2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
14. Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Избор на председател на Комсията по безопасност на движението към
Общински съвет Исперих.
15. Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Отмяна на разпоредби в Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Исперих
16. Докладна записка от Дауд Себайдин Ибрям – Управител на „ Лудогорска
слава” ЕООД.
Относно: Приемане на годишен финансов отчет на „ Лудогорска слава” ЕООД за
2016 г.
17. Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Прекратяване на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, със
седалище и адрес на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо
Ясенов“ №2, с управител Дауд Себайдин Ибрям
18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
19. Разни.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги общински съветници,
Предлагам заседанието по тази точка от дневния ред да бъде председателствано от
г-н Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
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ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Исперих.
председателстващ заседанието и

Заповядайте г-н Димитров.

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми господин Кмет на Община Исперих,
Общински съвет Исперих през настоящият мандат от началото до сега е провел 31
заседания и е приел 353 решения. За отчетния период от началото на годината досега са
проведени 8 заседания на Общинския съвет и са приети 94 решения. Върнати за ново
разглеждане решения от Областния управител по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА или
оспорени пред Административен съд Разград наши решения няма. През периода
подготовката на заседанията на общинския съвет е протичала с приемане на постъпилите
докладни записки в определените срокове и разглеждането им от действащите съгласно
Правиника за организацията и дейноста на Общински съвет Исперих постоянни комиси
към Общинския съвет. Трябва да отбележим, че комисиите работиха редовно и в
присъствието на всички свои членове в повечето заседания. Материалите за заседанията
на постояните комисии и информация по докладните записки своевремено са получавани
по електронен път от общинските съветници , за което е създадена стройна организация от
страна на звеното по чл 29а от ЗМСМА. За предстоящите заседания на комисиите и
общинския съвет своевременно са информирани и Кметовете на кметства с оглед
упражняване правото им на съвещателен глас по въпроси , които засягат населените
места. Казвам всичко това, за да подчертая още веднъж убедеността си че общински
съвет Исперих е рабогещ и всички общински съветници дават своя огромен принос за
това. Качеството на взетите решения минава задължително през предварителната
подготовка на общинските съветници, тяхната информираност при вземане на решенията.
Оттук можем да заключим, че за този период сме дали качествена работа, която се
отразява недвусмислено и върху дейността по изпълнението на взетите решения от
местната изпълнителна власт в лицето на Кмета на Общината и общинската
администрация. В голямата си част през този период а и по принцип решенията на
Общинския съвет пряко засягат управлението и разпореждането с общинската
собственост. През 2016 година успяхме да покажем, че с решенията на общинския съвет
се постигна по голяма ефектиност при управлението и. Това е безспорна заслуга на
целия Общински съвет, която се отразява пряко и косвено в бюджета на Община
Исперих от там и при разпределението на обществения ресурс.
Разбира се има какво да се желае и в нашата дейност. Необходимо е да наблегнем
на обучения, семинари и подготовка на общинските съветници, по разглежданите
въпроси. Нужно е да привлечем външни експерти към постоянните комисии. Това
считам, че с общи усилия ще успеем да реализираме до края на мандата на Общинския
съвет. Трябва да продължим и практиката да провеждаме изнесени заседания на
постоянните комсии, а защо не и заседания на общинския съвет в населените места.
Отделно от това няма пречка и всеки един или група общински съветници да направят
приемни по кметствата в общината. Благодарен съм, на всеки един съветник ,че
засвидетелства своята съпричастност и отговорно отношение към работата в общинския
съвет. При този разнороден състав на Общинския съвет , показахме че можем да работим
ефективно и в синхрон, отстоявайки своите позиции и виждания по разглежданите теми.
След този аналитичен увод уважаеми колеги общински съветници представям на
Вашето внимание съответно в приложение 1 и 2 отчета за изпълнението на решениеята на
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Общински съвет Исперих , като на основание чл. 21, ал.1, т.24, във връзка с ал.2,
предложение четвърто и чл. 27, ал.6 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приеме за сведение отчета за изпълнение решенията на Общински съвет
Исперих за периода от 01.01.2017 г. до 31.05.2017г.
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обявяването му
пред Административен съд Разград по реда на Административнопроцесулания кодекс.
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Димитров.
Въпроси, презложения, мнения по така представения отчет за изпълнение
решенията на Общински съвет Исперих за периода от 01.01.2017 г. до 31.05.2017г.
Няма.
Докладната записка е разгледана на заседание на всички постоянни колисии.
Моля председателите на постояните комисии да изкажат становището на
комисиите.
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
27.06.2017 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 – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.06.2017 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
5
5
0
0
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Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Поради отсъствието на Председателя на ПК по « Законост и обществен ред» за
становището на комисията ще докладва г-н Нурула – член на постояната комисия.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 27.06.2017 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
7
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на
27.06.2017 г. от 14.00 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.
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура, спорт
и туризъм».
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на
27.06.2017 г. от 14.30 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 – председателстващ заседанието и Ззместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Нурула.
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Хамди Нурула – Председател на ПК по «Предотвратяване и установяване
конфликт на интереси».
На заседание ПК по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”
проведено на 27.06.2017 г. от 16.00 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 – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№354
След този аналитичен увод уважаеми колеги общински съветници представям на
Вашето внимание съответно в приложение 1 и 2 отчета за изпълнението на решениеята на
Общински съвет Исперих , като на основание чл. 21, ал.1, т.24, във връзка с ал.2,
предложение четвърто и чл. 27, ал.6 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Приеме за сведение отчета за изпълнение решенията на Общински съвет Исперих
за периода от 01.01.2017 г. до 31.05.2017г.
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обявяването му
пред Административен съд Разград по реда на Административнопроцесулания кодекс.
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Приложение 1

ОТЧЕТ
за изпълнение на решенията на Общински съвет Исперих, приети през периода от
01.01.2017г. до 31.05.2017г. във връзка с управление и разпореждане
с общинска собственост
1.Решение № 263 от 19.01.2017 год. за провеждане на публичен търг за отстъпване
право на строеж върху поземлен имот I, квартал 56 в гр.Исперих.
Изпълнение:
1.1. Сключен е Договор №31 от 09.03.2017г. с Фикри Хюсеин Али за отстъпване право
на строеж върху поземлен имот I, квартал 56 в гр.Исперих. Постъпили приходи в размер
на 9 672,10 лева.
2. Решение № 267 от 19.01.2017 год. за провеждане на публичен търг за продажба на
поземлен имот № 32874.201.291, № 32874.201.292 и № 32874.201.19 в гр.Исперих.
Изпълнение:
2.1. Сключен е Договор № 30 от 08.03.2017г. с ЕТ „Айдемо – Гюлшен Ехлиман“ за
продажба на ПИ №32874.201.291 и №32874.201.292 в гр.Исперих. Постъпили приходи в
размер на 20 292 лева.
2.2. Сключен е Договор № 28 от 07.03.2017г. с Николай Колев Смилов за продажба на
ПИ №32874.201.19 в гр.Исперих. Постъпили приходи в размер на 36 282лева.
3.Решение № 268 от 19.01.2017 год. за предоставяне на полски пътища на ползватели.
3.1. Сключен е Договор № 16 от 21.02.2017г. с „АГРОТАЙМ” ООД за наем на полски
път находящ се в землището на с. Свещари. Постъпили приходи в размер на 95,70 лева.
3.2. Сключен е Договор № 17 от 21.02.2017г. с „КАРАДЖА ФАГ” ООД с управител
Махмуре Самедин Хюсмен за наем на полски път находящ се в землището на с. Свещари.
Постъпили приходи в размер на 12,54 лева.
4.Решение № 269 от 19.01.2017год. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на помещение от училищна сграда на ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих.
Изпълнение – организиран и е проведен публичен търг с явно наддаване на
15.03.2017год. но не е сключен договор за наем поради липса на участници в търга.
5. Решение № 276 от 16.02.2017год. . за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за продажба на незастроени поземлен имоти в с.Бърдоква и с.Печеница, община Исперих
5.1. Сключен е Договор № 38 от 29.03.2017год. с Николай Колев Смилов за продажба
на УПИ V-43, квартал 8 в с.Бърдоква. Постъпили приходи в размер на 1 545,10 лева.
5.2. Сключен е Договор № 41 от 05.04.2017год. с Шенер Бейзат Шефкет за продажба на
УПИ VI-80, квартал 12 в с.Бърдоква. Постъпили приходи в размер на 1 364 лева.
5.3. За УПИ II-125, квартал 17 в с.Печеница не е извършено плащане след проведен
публичен търг с явно наддаване и не е сключен договор.
6. Решение № 277 от 16.02.2017год. за определяне условията за отдаване на пасища,
мери от ОПФ под наем.
Изпълнение:
1. За с. Белинци са сключени 2 броя Анекси към договори. Очаквани приходи в размер
на 957,57 лева.
2. За с. Бърдоква е сключен Анекс към договор. Очаквани приходи в размер на 996,63
лева.
3. За с. Вазово е сключен договор № 55 от 16.05.2017. с Осман Реджеб Осман.
Постъпили приходи в размер на 663,70 лева.
4. За с. Делчево са сключени 2броя договори и анекс към договорите. Постъпили
приходи в размер на 1 373,50 лева. и очаквани приходи в размер на 1 042,14лева
5. За с. Духовец са сключени 4 броя Анекси към договори. Очаквани приходи в размер
на 4 378,67лева.
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6. За гр. Исперих сключен Анекс към договора. Очаквани приходи в размер на
2 205,21 лева.
7. За с. Йонково са сключени 2броя Анекси към договори. Очаквани приходи в размер
на 1 127,83 лева.
8. За с. Китанчево са сключени 4 броя Анекси към договорите. Очаквани приходи в
размер на 4 138,27 лева.
9. За с. Къпиновци са сключени 2 броя Анекси към договорите. Очаквани приходи в
размер на 950,29 лева.
10. За с. Лудогорци e сключен анекс към договор. Очаквани приходи в размер на
888,38 лева.
11. За с. Малък Поровец е сключен договор № 51 от 10.05.2017 с „Караджа-фаг” ООД.
Постъпили приходи в размер на 12,76 лева.
12. За с. Печеница са сключени 2 броя анекси към договори. Очаквани приходи в
размер на 6 679,54 лева.
13. За с. Подайва са сключени 2 броя анекси към договори. Очаквани приходи в размер
на 1 479,07 лева.
14. За с. Райнино са сключени 4 броя анекси към договори. Очаквани приходи в размер
на 14 899,10 лева.
15. За с. Свещари е сключен анекс към договор. Очаквани приходи в размер на 746,35
лева.
16. За с. Средоселци е сключен анекс към договор. Очаквани приходи в размер на
267,79 лева.
17. За с. Тодорово са сключени 2 броя договори. Постъпили приходи в размер на
3 284,50лева.
18. За с. Яким Груево е сключен договор № 44 от 11.04.2017г. с Илиян Кръстев
Тошков. Постъпили приходи в размер на 647,40 лева.
Процесът по сключването на договори за наем на пасища и мери и анекси по
землища на територията на общината не е приключил!
Общият размер на очакваните приходи са 40 756,84 лева.
Общият размер на постъпилите приходи са 5 981,86 лева.
7. Решение № 278 от 16.02.2017год. за определяне условията за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за продажба на дървесина.
Изпълнение:
7.1.За обект №2 и обект №3 е проведен публичен търг с явно наддаване на
30.05.2017год., издадени са заповеди и се изчакват срокове за извършване на
необходимите плащания. Очакваните приходи за двата обекта са в размер на 148 526 лева.
7.2.За обект № 1 е насрочен публичен търг с явно наддаване на 27.06.2017год.
8.Решение № 279 от 16.02.2017г. за продажба на УПИ V-27, квартал 53 в с.Драгомъж .
Изпълнение: Издадена е заповед № 163 от 01.03.2017год. на Кмета на община Исперих,
но не е извършено плащане от страна на купувача и не е сключен договор.
9.Решение № 281 от 16.02.2017год. за сключване на договор за аренда.
Изпълнение: Сключен е договор № 34 от 14.03.2017год. с Тихомир Филипов Атанасов.
10. Решение № 282 от 16.02.2017г. за промяна на предназначението на УПИ II-2857, III2858 и IV-2829 в квартал 56 по плана на гр.Исперих.
Изпълнение: Изпратено е писмо до Министерството на образованието за даване на
съгласие.
11.Решение № 283 от 16.02.2017год. за удължаване на срока на Договор за наем
№26/09.02.2012год. между Община Исперих и ЕТ „Петър Исаков“ .
Изпълнение- изготвен е Анекс към договора за наем.
12.Решение № 284 от 16.02.2017год. за удължаване на срока на Договор за наем
№171/16.09.2011год. между Община Исперих и „Би енд ЕН Трейдинг“ ООД.
Изпълнение- изготвен е Анекс към договора за наем.
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13.Решение № 285 от 16.02.2017год. за удължаване на срока на Договор за наем
№24/09.02.2012год. между Община Исперих и ЕТ „Агрика – Соня Илиева Миленова“.
Изпълнение- изготвен е Анекс към договора за наем.
14. Решение № 286 от 16.02.2017год. за удължаване на срока на Договор за наем
№25/09.02.2012год. между Община Исперих и Гюляй Фикри Зекри.
Изпълнение- изготвен е Анекс към договора за наем.
15. Решение № 287 по Протокол №26 от 16.02.2017год. относно кандидатстване на
Община Исперих по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ …
Изпълнение: Относно Решение № 287 са съставени два нови Акта за Общинска
собственост.
16.Решение № 294 от 16.03.2017 за продажба на УПИ III-336, квартал 44 в с.Тодорово.
Изпълнение – сключен е договор № 37 от 27.03.2017год. с Ирфан Тахсин Хаджимехмед
– Генч. Постъпили приходи в размер на 1 894 лева.
17. Решение № 295 от 16.03.2017год. за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за продажба на поземлен имот №61875.33.321 в с.Райнино.
Изпълнение: Организиран и е проведен публичен търг с явно наддаване на
11.04.2017год., издадена е заповед на кмет на община Исперих. Изчакват се сроковете за
плащания в размер на 2 688 лева.
18. Решение № 298 от 16.03.2017год. за определяне на имоти от Общински поземлен
фонд –овощни градини и трайни насаждения.
Изпълнение: Сключен е Договор № 43 от 10.04.2017год. със ,,БИО ЕНЕРДЖИ – ВВ’’
ЕООД. Очаквани приходи в размер на 675,00 лева.
19. Решение № 299 от 16.03.2017год. за определяне на маломерни имоти
Работата с маломерните имоти е в процес на изпълнение!
Общият размер на очакваните приходи са 1 500 лева.
20. Решение № 300 от 16.03.2017год. за прекратяване на съсобственост между Община
Исперих и Сюлбие Сюлейман Махмуд.
Изпълнение: Сключен е Договор № 40 от 31.03.2017год. със Сюлбие Сюлейман Махмуд.
Постъпили приходи в размер на 168,30лева.
21.Решение № 301 от 16.03.2017год. за прекратяване на съсобственост между Община
Исперих и Мехмед Исмаил Мустафа.
Изпълнение: Сключен е Договор № 36 от 29.03.2017год. с Мехмед Исмаил Мустафа.
Постъпили приходи в размер на 1 068 лева.
22.Решение № 309 от 27.04.2017год. за предоставяне на право на ползване на част от
сграда в с.Тодорово на „Теленор България“ ЕАД.
Изпълнение: Сключен е договор за наем №75 от 01.06.2017г. с „Теленор България“
ЕАД.
23.Решение № 312 от 27.04.2017год. за учредяване на безвъзмездно право на ползване
за пчелин в с.Бърдоква.
Изпълнение: Сключен е Договор№ 76 от 08.06.2017год. с Неджати Йонузов
Ибрахимов.
24. Решение № 313 от 27.04.2017год. за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за продажба на сграда №03472.30.27.1 в с.Белинци.
Изпълнение: Обявен е публичен търг с явно наддаване на 09.06.2017год. и повторен
търг на 16.06.2017г.
25. Решение № 314 от 27.04.2017год. за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за продажба на поземлен имоти в гр.Исперих и с.Духовец.
Изпълнение:Сключен е Договор №72 от 29.05.2017год. с лицето Бейнур Расим Емурла
за УПИ XVI-2856, квартал 15 в гр.Исперих. Постъпили приходи в размер на 966 лева.
26.Решение № 315 от 27.04.2017год. за прекратяване на съсобственост между Община
Исперих и Фикрет Юмер Хамди.
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Изпълнение: Сключен е Договор № 57 от 16.05.2017год. със Фикрет Юмер Хамди.
Постъпили приходи в размер на 1 069 лева.
27. Решение № 316 от 27.04.2017год. за промяна начина на трайно ползване на имоти в
с.Белинци и с.Голям Поровец.
Изпълнение: Изпратено е писмо с изх. № К-518 от 11.05.2017год. до Министерството на
здравеопазването за даване на съгласие за промяна на предназначението на общинските
имоти.
28. Решение № 318 от 27.04.2017год. за застраховане на общински имоти.
Изпълнение: Застрахователната полица изтича на 30.06.2017г.
29.Решение № 340 от 26.05.2017год. за отдаване под наем на дворни места.
Изпълнение: Обявен е публичен търг с явно наддаване на 30.06.2017год.
30.Решение № 341 от 26.05.2017год. за продажба на поземлен имот в с.Свещари.
Изпълнение: Издадена е Заповед № 356 от 07.06.2017год.
31.Решение № 342 от 26.05.2017год. за продажба на поземлен имот в с.Духовец.
Изпълнение: Обявен е публичен търг с явно наддаване на 30.06.2017год.
32.Решение № 343 от 26.05.2017год. за продажба на поземлен имот в с.Делчево.
Изпълнение: Обявен е публичен търг с явно наддаване на 30.06.2017год.
33.Решение № 344 от 26.05.2017год. за отдаване под наем на земеделски имоти.
Изпълнение: Обявен е публичен търг с явно наддаване на 30.06.2017год.
34.Решение №346 от 26.05.2017год. за промяна характера на собствеността на
общински имоти.
Изпълнение: В процес на съставяне на нови актове за общинска собственост.
35.Решение № 347 от 26.05.2017год. за учредяване на безвъзмездно право на ползване
върху общински земеделски имоти на „Мюсюлманско настоятелство“ гр.Исперих.
Изпълнение: В процес на подписване на Договор.
36.Решение № 348 от 26.05.2017год. за обявяване на общински имот в гр.Исперих за
частна общинска собственост.
Изпълнение: В процес на съставяне на нов Акт за общинска собственост.
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Приложение 2
ОТЧЕТ
за изпълнение на решенията на Общински съвет Исперих, приети през периода
01.01.2017 г. до 31.05.2017 г.
Дирекция „Хуманитарни дейности“
1. Решение № 270 от 19.01.2017 г. за създаване на работна група в състав:
– Председател – Екатерина Димитрова – общински съветник и председател на
ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” към Общински съвет – Исперих
и членове:
– Айджан Бейтула – Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“;
– Исмаил Айдън – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“;
– Аница Костова – Гл. експерт „Образование и младежки дейности“;
– Наталия Каменарова – Председател на ОБКС на СБУ – Исперих;
– Емилия Стоева – Директор на ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих;
– Сали Назиф – Директор на ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. Исперих;
– Сюзан Назиф – Директор на ДГ „Слънце“ – гр. Исперих;
– Виолета Дешкова – Директор на ДГ „Осми март“ – с. Яким Груево;
– Серкан Али – Учител в ПГ „ Васил Левски” – гр. Исперих;
– Николай Нанев – Директор на ОУ „ Никола Йонков Вапцаров” – с. Вазово.
за подготвяне и представяне на Програма за развитие и управление на предучилищното и
училищното образование в Община Исперих за периода 2017-2021 г.
1.1.
Изпълнение:
Подготвена е и представена Програма за развитие и управление на предучилищното и
училищното образование в Община Исперих за периода 2017-2021 г.
2. Решение № 289 от 16.02.2017 г. относно приемане на отчет за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните при община Исперих през 2016 г.
3. Решение № 290 от 16.02.2017 г. относно приемане на Отчет за изпълнение на
младежките дейности в община Исперих за 2016 г. и Общински план за младежта на
община Исперих за 2017 г.
4. Решение № 297 от 16.03.2017 г. за разпределяне на средствата за подпомагане
дейността на спортните организации, регистрирани като Юридически лица с нестопанска
цел, за осъществяване на тяхната дейност и за спортни мероприятия; сумата над
разпределените по клубове ще бъде обсъждана и разпределена на следващо заседание на
Общински съвет – Исперих и след представяне на цялостна информация от спортните
клубове за участие в състезания и постигнати резултати до месец юни 2017 г.
5. Решение № 317 от 27.04.2017 г. за приемане на Докладите за осъществените
читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната
дейност в община Исперих и за изразходваните бюджетни средства за 2016 г.
6. Решение № 319 от 27.04.2017 г. относно даване на съгласие Община Исперих да
кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Модернизиране на
кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – гр. Исперих“ и
да предостави като съфинансиране по проекта сумата в размер на 10% от неговата
стойност.
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7. Решение № 320 от 27.04.2017 г., с което променя Дневен център за деца и/или
възрастни хора с увреждания /ДЦДВУ/ на Дневен център за деца и/или младежи с
увреждания /ДЦД/МУ/, считано от 01.07.2017 г.; променя Център за настаняване от
семеен тип за деца/младежи без увреждания 1 и 2 /ЦНСТД/МБУ 1 и 2/ на Център за
настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 и 2 /ЦНСТДБУ 1 и 2/, считано от
01.07.2017 г.
8. Решение № 321 от 27.04.2017 г. относно промяна капацитета на Преходно
жилище от 12 на 8 потребители, считано от 01.07.2017 г.
9. Решение № 322 от 27.04.2017 г., с което предлага капацитета на Център за
обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“
в гр. Исперих да бъде увеличен от 40 на 50 потребители, считано от 01.01.2018 г., поради
нарастване броя на ползвателите на социалната услуга, и възлага на Кмета на община
Исперих да изпрати на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и на
директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Разград искане за
промяна капацитета на ЦОП към КСУДС „Лудогорие“ – гр. Исперих, от 40 на 50
потребители, считано от 01.01.2018 г.
10. Решение № 323 от 27.04.2017 г. за актуализиране на План за развитие на
социалните услуги в община Исперих за 2017 г.; възлага на Кмета на община Исперих да
предостави актуализирания План за развитие на социалните услуги в община Исперих за
2017 г. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и на директора
на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Разград.
11. Решение № 324 от 27.04.2017 г., с което приема План за развитие на
социалните услуги в община Исперих за 2018 г. и възлага на Кмета на община Исперих да
предостави Плана за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2018 г. на
изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и на директора на
Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Разград в 14-дневен срок от неговото
приемане.
12. Решение № 325 от 27.04.2017 г., с което приема Отчет за изпълнението на
дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. и Общинска
програма за закрила на детето за 2017 г.
13. Решение № 329 от 23.05.2017 г. относно удостояване с „Почетен знак на град
Исперих“ за приноса им в развитието на обществено-културния живот на общината:
– Г-жа Татяна Минева Иванова;
– Г-н Петър Димитров Георгиев;
– Г-жа Величка Георгиева Димитрова;
– Г-жа Румяна Стефанова Неделчева;
– Г-жа Наталия Тодорова Каменарова;
– Г-жа Виргиния Русева Енчева;
– Г-жа Севим Ахмет Муса;
– Г-жа Гюлтен Хасанова Шюкриева;
– Г-н Алиосман Османов Дахилов;
– Г-н Ангел Николов Николов;
– Г-н Йордан Иванов
на тържествено заседание на Общински съвет на 23.05.2017 г. по случай Деня на
българската просвета и култура и на славянската писменост.
13.1. Изпълнение: Всички номинирани личности са удостоени с отличието
„Почетен знак на град Исперих“ на тържествено заседание на Общински съвет – Исперих
на 23.05.2017 г. по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост.
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14. Решение № 330 от 26.05.2017 г., с което приема Програма за развитие и
управление на предучилищното и училищното образование в община Исперих за периода
2017-2021 г.; възлага на Кмета на община Исперих изпълнението на дейностите по
Програмата за развитие и управление на предучилищното и училищното образование в
община Исперих за периода 2017-2021 г.; възлага на Постоянната комисия по
„Образование, култура, спорт и туризъм“ към Общински съвет - гр. Исперих общия
мониторинг и контрола за изпълнение на Програмата.
15. Решение № 331 от 26.05.2017 г., с което приема Общинска програма за
оптимизация на училищната мрежа за учебната 2017/2018 г.; предлага да се закрие ОУ
„Васил Левски“ – с. Тодорово, считано от 01.09.2017 г.; възлага на Кмета на община
Исперих да представи на Министъра на образованието и науката мотивирано
предложение за закриване на ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, и да извърши всички
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет
– Исперих.
16. Решение № 332 от 26.05.2017 г., с което възлага на Кмета на община Исперих
да издаде заповед за закриване на детска градина „Мики Маус“ – с. Белинци, считано от
15.09.2017 г.
17. Решение № 333 от 26.05.2017 г., с което възлага на Кмета на община Исперих
да издаде заповед за закриване на детска градина „Ивайло“ – с. Бърдоква, считано от
15.09.2017 г.
18. Решение № 334 от 26.05.2017 г., с което възлага на Кмета на община Исперих
да издаде заповед за закриване на детска градина „Незабравка“ – с. Г. Поровец, считано от
15.09.2017 г.
19. Решение № 335 от 26.05.2017 г., с което възлага на Кмета на община Исперих
да издаде заповед за закриване на детска градина „Детелина“ – с. Къпиновци, считано от
15.09.2017 г.
20. Решение № 336 от 26.05.2017 г., с което възлага на Кмета на община Исперих
да издаде заповед за закриване на детска градина „Славейче“ – с. Лъвино, считано от
15.09.2017 г.
21. Решение № 337 от 26.05.2017 г., с което възлага на Кмета на община Исперих
да издаде заповед за закриване на детска градина „Момина сълза“ – с. Райнино, считано от
15.09.2017 г.
22. Решение № 338 от 26.05.2017 г., с което възлага на Кмета на община Исперих
да издаде заповед за закриване на детска градина „Славейче“ – с. Старо селище, считано
от 15.09.2017 г.
23. Решение № 349 от 26.05.2017 г., с приема Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците от община Исперих за периода 2017-2018 г. и
План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците от община Исперих за периода 2017-2018 г.
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ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1, находяща се в
с.Белинци, община Исперих, област Разград
Заседанието се води от Председателя на Общински съвет Исперих г-н Димитров.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В изпълнение на Решение № 313 по Протокол № 28 от 27.04.2017год. на Общински
съвет – Исперих е издадена Заповед № 315 от 11.05.2017год. на Кмета на община Исперих
за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда
№03472.30.27.1 в с. Белинци. В деня на търга 09.06.2017год. както и на повторната дата
16.06.2017год. не бяха закупени тръжни документи и не се явяха кандидати, въпреки
предварително постъпилите заявления за закупуване.
Предложението ни е да се обяви нова тръжна процедура за продажба на сградата
при нова цена, а именно пазарната оценка, намалена с 50%.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1. Има изявен интерес за закупуването на сградата.
2. Създаване на условия за стопанисване на сградата.
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.1, чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 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 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. Дава съгласие за продажба на:
1. Масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1 (нула три хиляди четиристотин
седемдесет и две точка тридесет точка двадесет и седем тачка едно) с начин на трайно
предназначение За друг вид сграда за обитаване със застроена площ 89 (осемдесет и
девет) кв.м, находящ се в с.Белинци, местност „Ясак край село“, община Исперих, област
Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-1835/18.08.2005год. на ИД на АК при граници на имота: имоти с № 03472.29.11; №
03472.30.26; №03472.30.20; № 03472.30.30 и № 03472.29.6, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 6255 от 29.08.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на
29.08.2016год.
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1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 3 053,00 (три
хиляди петдесет и три) лева, която е пазарна цена на имота, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 01.02.2017 г. намалена с 50%.
1.3.Данъчната оценка на имота е в размер на 1367,30 (хиляда триста шестдесет и
седем лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702000098/27.01.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг
и да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящите решения.
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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
27.06.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
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.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 27.06.2017 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
7
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 Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.06.2017 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
5
5

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на кмета на с. Белинци.
Поради отсъствието на Кмета на с. Белинци - няма становище.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към обсъждане на докладната записка и решенията към нея.
Има ли желаещи да вземат отношение.
Няма.
Преминаваме към гласуване, което е поименнно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 29.06.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1, находяща се в
с.Белинци, община Исперих, област Разград
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

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

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
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25.
26.
27.
28.
29.

СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За

П

За
За

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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 355
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 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 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. Дава съгласие за продажба на:
1. Масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1 (нула три хиляди четиристотин
седемдесет и две точка тридесет точка двадесет и седем тачка едно) с начин на трайно
предназначение За друг вид сграда за обитаване със застроена площ 89 (осемдесет и
девет) кв.м, находящ се в с.Белинци, местност „Ясак край село“, община Исперих, област
Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-1835/18.08.2005год. на ИД на АК при граници на имота: имоти с № 03472.29.11; №
03472.30.26; №03472.30.20; № 03472.30.30 и № 03472.29.6, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 6255 от 29.08.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на
29.08.2016год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 3 053,00 (три
хиляди петдесет и три) лева, която е пазарна цена на имота, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 01.02.2017 г. намалена с 50%.
1.3.Данъчната оценка на имота е в размер на 1367,30 (хиляда триста шестдесет и
седем лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702000098/27.01.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг
и да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящите решения.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
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Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с. Белинци и с. Йонково,
община Исперих, област Разград
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на община Исперих са постъпили заявления за закупуване на
Поземлен имот с № 03472.40.340 с начин на трайно ползване Ниско застрояване с площ 1
130кв.м. и Поземлен имот с № 03472.40.341 с начин на трайно ползване Ниско
застрояване с площ 2 779кв.м. по кадастралната карта на с. Белинци. и за урегулирани
поземлени имоти находящи се в с. Йонково, Община Исперих, област Разград.
Имотите са частна общинска собственост и за тях 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
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 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 поземлените 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:
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1. Поземлен имот № 03472.40.340 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и две
точка четиридесет точка триста и четиридесет) с начин на трайно ползване Ниско
застрояване с площ 1 130 (хиляда сто и тридесет) кв.м. с местонахождение на имота – с.
Белинци, ул. „Дунав“, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото,
одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005год. на ИД на АК при съседи на имота: имоти с
№, № 03472.40.341; № 03472.40.243; № 03472.40.275 и № 03472.40.240, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 6245 от 15.07.2016год., вписан в Агенцията по
вписванията на 20.07.2016год., вх. рег. № 2254, том 8, № 36745.
1.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 397,00 (две хиляди триста деветдесет и седем) лева, която е пазарна оценка, определена
от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
1.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 359,40 (две хиляди триста петдесет
и девет лева и 40 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001338/14.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
2. Поземлен имот № 03472.40.341 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и две
точка четиридесет точка триста и четиридесет и едно) с начин на трайно ползване Ниско
застрояване с площ 2 779 (две хиляди седемстотин седемдесет и девет) кв.м. с
местонахождение на имота – с. Белинци, ул. „Охрид“, община Исперих, област Разград по
кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005год. на ИД на АК
при съседи на имота: имоти с №, № 03472.10.305; № 03472.40.243; № 03472.40.340; №
03472.40.240 и № 03472.40.241, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6244 от
15.07.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 20.07.2016год., вх. рег. № 2251,
том 8, № 36742.
2.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
5 895,00 (пет хиляди осемстотин деветдесет и пет) лева, която е пазарна оценка,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
2.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 802,60 (пет хиляди осемстотин и два
лева и 60 ст.) лева съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702001339/14.06.2017
год. на отдел МДТ при община Исперих.
3. Урегулиран поземлен имот № III-1001 (римско трети тире хиляда и едно) в кв.16
(шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 600 (две хиляди и шестстотин) кв.м. с
местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Кавала“, община Исперих, област Разград
по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987год. и Заповед №
844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при съседи на
имота: Север – УПИ V-1003 и УПИ IV-1002 от кв.16, Изток – УПИ II-1000 от кв.16, Юг –
ул. „Кавала”, Запад – ул. „Вела Пеева”, съгласно Акт за частна общинска собственост №
6320 от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 13.12.2016год., вх. рег. №
4018, том 15, № 38307.
3.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
5 906,00 (пет хиляди деветстотин и шест) лева, която е пазарна оценка, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
3.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 428,80 (пет хиляди четиристотин
двадесет и осем) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001320/13.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
4. Урегулиран поземлен имот № IV-1002 (римско четвърти тире хиляда и две) в
кв.16 (шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 743 (две хиляди седемстотин
четиридесет и три) кв.м. с местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Мадара“, община
Исперих, област Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987год. и
Заповед № 844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при
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съседи на имота: Север – УПИ I-906 от кв.16, Изток – ул. „Мадара”, Юг – УПИ II-1000 и
УПИ III-1001 от кв.16, Запад – УПИ V-1003 от кв.16, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 6318 от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на
13.12.2016год., вх. рег. № 4019, том 15, № 38308.
4.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
6 231,00 (шест хиляди двеста тридесет и един) лева, която е пазарна оценка, определена
от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
4.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 727,40 (пет хиляди седемстотин
двадесет и седем лева и 40 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702001318/13.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
5. Урегулиран поземлен имот № V-1003 (римско пет тире хиляда и три) в кв.16
(шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 507 (две хиляди петстотин и седем) кв.м. с
местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Вела Пеева“, община Исперих, област
Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987год. и Заповед №
844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при съседи на
имота: Север – УПИ VI-1004 от кв.16, Изток – УПИ IV-1002 от кв.16, Юг – УПИ III-1001
от кв.16, Запад – ул. „Вела Пеева”, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6319
от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 13.12.2016год., вх. рег. № 4027,
том 15, № 38315.
5.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
5 695,00 (пет хиляди шестстотин деветдесет и пет) лева, която е пазарна оценка,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
5.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 234,60 (пет хиляди двеста тридесет
и четири лева и 60 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001319/13.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
6. Урегулиран поземлен имот № VI-1004 (римско шести тире хиляда и четири) в
кв.16 (шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 507 (две хиляди петстотин и седем)
кв.м. с местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Вела Пеева“, община Исперих,
област Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987год. и Заповед №
844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при съседи на
имота: Север – ул. „Христо Смирненски”, Изток – УПИ I-906 от кв.16, Юг – УПИ V-1003
от кв.16, Запад – ул. „Вела Пеева”, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6317
от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 13.12.2016год., вх. рег. № 4026,
том 15, № 38312.
6.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
5 695,00 (пет хиляди шестстотин деветдесет и пет) лева, която е пазарна оценка,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
6.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 234,60 (пет хиляди двеста тридесет
и четири лв. и 60 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001317/13.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
7. Урегулиран поземлен имот № I-906 (римско първи тире деветстотин и шест) в
кв.16 (шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 271 (две хиляди двеста седемдесет и
един) кв.м. с местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Христо Смирненски“, община
Исперих, област Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987год. и
Заповед № 844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при
съседи на имота: Север – ул. „Христо Смирненски”, Изток – ул. „Мадара, Юг – УПИ IV1002 от кв.16, Запад – УПИ VI-1004 от кв.16, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 6316 от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на
13.12.2016год., вх. рег. № 4028, том 15, № 38314.
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7.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
5 158,00 (пет хиляди сто петдесет и осем) лева, която е пазарна оценка, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
7.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 4 741,80 (четири хиляди седемстотин
четиридесет и един лева и 80 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна
оценка № 6702001316/13.06.2017 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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
27.06.2017 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 Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 27.06.2017 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
7
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 Сюлейман.
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Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.06.2017 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
5
5
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на кмета на с. Белинци.
Поради отсъствието на Кмета на с. Белинци - няма становище.
Да чуем становището на Кмета на с. Йонково.
Бейти Али – Кмет на с. Йонково.
Нямам възражение.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения по докладната записка и проектите за решения към
нея.
Има ли желаещи да вземат отношение.
Няма.
Преминаваме към гласуване, което е поименнно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 29.06.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с. Белинци и с. Йонково,
община Исперих, област Разград
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

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

За

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

МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ 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

П
П
П
П
П

За

П

За
За

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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 356
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 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 поземлените 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. Поземлен имот № 03472.40.340 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и две
точка четиридесет точка триста и четиридесет) с начин на трайно ползване Ниско
застрояване с площ 1 130 (хиляда сто и тридесет) кв.м. с местонахождение на имота – с.
Белинци, ул. „Дунав“, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото,
одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005год. на ИД на АК при съседи на имота: имоти с
№, № 03472.40.341; № 03472.40.243; № 03472.40.275 и № 03472.40.240, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 6245 от 15.07.2016год., вписан в Агенцията по
вписванията на 20.07.2016год., вх. рег. № 2254, том 8, № 36745.
1.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 397,00 (две хиляди триста деветдесет и седем) лева, която е пазарна оценка, определена
от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
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1.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 359,40 (две хиляди триста петдесет
и девет лева и 40 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001338/14.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
2. Поземлен имот № 03472.40.341 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и две
точка четиридесет точка триста и четиридесет и едно) с начин на трайно ползване Ниско
застрояване с площ 2 779 (две хиляди седемстотин седемдесет и девет) кв.м. с
местонахождение на имота – с. Белинци, ул. „Охрид“, община Исперих, област Разград по
кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005год. на ИД на АК
при съседи на имота: имоти с №, № 03472.10.305; № 03472.40.243; № 03472.40.340; №
03472.40.240 и № 03472.40.241, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6244 от
15.07.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 20.07.2016год., вх. рег. № 2251,
том 8, № 36742.
2.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
5 895,00 (пет хиляди осемстотин деветдесет и пет) лева, която е пазарна оценка,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
2.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 802,60 (пет хиляди осемстотин и два
лева и 60 ст.) лева съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702001339/14.06.2017
год. на отдел МДТ при община Исперих.
3. Урегулиран поземлен имот № III-1001 (римско трети тире хиляда и едно) в кв.16
(шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 600 (две хиляди и шестстотин) кв.м. с
местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Кавала“, община Исперих, област Разград
по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987год. и Заповед №
844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при съседи на
имота: Север – УПИ V-1003 и УПИ IV-1002 от кв.16, Изток – УПИ II-1000 от кв.16, Юг –
ул. „Кавала”, Запад – ул. „Вела Пеева”, съгласно Акт за частна общинска собственост №
6320 от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 13.12.2016год., вх. рег. №
4018, том 15, № 38307.
3.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
5 906,00 (пет хиляди деветстотин и шест) лева, която е пазарна оценка, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
3.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 428,80 (пет хиляди четиристотин
двадесет и осем) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001320/13.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
4. Урегулиран поземлен имот № IV-1002 (римско четвърти тире хиляда и две) в
кв.16 (шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 743 (две хиляди седемстотин
четиридесет и три) кв.м. с местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Мадара“, община
Исперих, област Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987год. и
Заповед № 844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при
съседи на имота: Север – УПИ I-906 от кв.16, Изток – ул. „Мадара”, Юг – УПИ II-1000 и
УПИ III-1001 от кв.16, Запад – УПИ V-1003 от кв.16, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 6318 от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на
13.12.2016год., вх. рег. № 4019, том 15, № 38308.
4.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
6 231,00 (шест хиляди двеста тридесет и един) лева, която е пазарна оценка, определена
от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
4.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 727,40 (пет хиляди седемстотин
двадесет и седем лева и 40 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702001318/13.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
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5. Урегулиран поземлен имот № V-1003 (римско пет тире хиляда и три) в кв.16
(шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 507 (две хиляди петстотин и седем) кв.м. с
местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Вела Пеева“, община Исперих, област
Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987год. и Заповед №
844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при съседи на
имота: Север – УПИ VI-1004 от кв.16, Изток – УПИ IV-1002 от кв.16, Юг – УПИ III-1001
от кв.16, Запад – ул. „Вела Пеева”, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6319
от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 13.12.2016год., вх. рег. № 4027,
том 15, № 38315.
5.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
5 695,00 (пет хиляди шестстотин деветдесет и пет) лева, която е пазарна оценка,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
5.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 234,60 (пет хиляди двеста тридесет
и четири лева и 60 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001319/13.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
6. Урегулиран поземлен имот № VI-1004 (римско шести тире хиляда и четири) в
кв.16 (шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 507 (две хиляди петстотин и седем)
кв.м. с местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Вела Пеева“, община Исперих,
област Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987год. и Заповед №
844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при съседи на
имота: Север – ул. „Христо Смирненски”, Изток – УПИ I-906 от кв.16, Юг – УПИ V-1003
от кв.16, Запад – ул. „Вела Пеева”, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6317
от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 13.12.2016год., вх. рег. № 4026,
том 15, № 38312.
6.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
5 695,00 (пет хиляди шестстотин деветдесет и пет) лева, която е пазарна оценка,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
6.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 234,60 (пет хиляди двеста тридесет
и четири лв. и 60 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001317/13.06.2017 год. на отдел МДТ при община Исперих.
7. Урегулиран поземлен имот № I-906 (римско първи тире деветстотин и шест) в
кв.16 (шестнадесет) отреден за Други цели с площ 2 271 (две хиляди двеста седемдесет и
един) кв.м. с местонахождение на имота – с. Йонково, ул. „Христо Смирненски“, община
Исперих, област Разград по плана на селото одобрена със Заповед № 62/07.04.1987год. и
Заповед № 844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на кмета на община Исперих при
съседи на имота: Север – ул. „Христо Смирненски”, Изток – ул. „Мадара, Юг – УПИ IV1002 от кв.16, Запад – УПИ VI-1004 от кв.16, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 6316 от 01.12.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на
13.12.2016год., вх. рег. № 4028, том 15, № 38314.
7.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
5 158,00 (пет хиляди сто петдесет и осем) лева, която е пазарна оценка, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 год.
7.2. Данъчната оценка на имота е в размер на 4 741,80 (четири хиляди седемстотин
четиридесет и един лева и 80 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна
оценка № 6702001316/13.06.2017 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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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 Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в с. Вазово, община Исперих,
област Разград
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на община Исперих е постъпило заявление за закупуване на
Едноетажна полумасивна сграда с № 10015.111.201.3 с начин на трайно предназначение
Сграда за търговия по кадастралната карта на с. Вазово със застроена площ 191 кв.м.
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.1 и чл.41, ал.2, от Закона
за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 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. Да се проведе публичен търг с яво наддаване за продажба на следния поземлен
имот – частна общинска собственост, представляващ:
1. Едноетажна полумасивна сграда с № 10015.111.201.3 с начин на трайно
предназначение Сграда за търговия със застроена площ 191 (сто деветдесет и един) кв.м.,
по кадастралната карта на с. Вазово, одобрена със Заповед РД-18-29/ 11.06.2007год. на ИД
на АК с местонахождение на имота с. Вазово, ул. «Александър Стамболийски», община
Исперих, област Разград при граници на имота: имоти с №, №10015.329; № 10015.111.485;
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№ 10015.111.328 и № 10015.111.326, съгласно АЧОС № 4672 от 10.04.2017г. вписан в
Агенцията по вписванията на 18.04.2017год.
2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 15
220,00 (петнадесет хиляди двеста и двадесет) лева, която е пазарната оценка на имота
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 г.
3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 867,50 (три хиляди осемстотин
шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна
оценка № 6702000823/ 10.04.2017 г. издадено от 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.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
27.06.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
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 Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 27.06.2017 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
7
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 Сюлейман.
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Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.06.2017 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
5
5
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на кмета на с.Вазово.
.
Емине Салим – Кмет на с.Вазово.
Нямам възражение.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения по докладната записка и проектите за решения към
нея.
Няма.
Преминаваме към гласуване, което е поименнно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 29.06.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в с. Вазово, община Исперих,
област Разград
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За

П
П
П
П
П

29

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

П

За

П

За
За

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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 357
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от Закона
за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 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. Да се проведе публичен търг с яво наддаване за продажба на следния поземлен
имот – частна общинска собственост, представляващ:
1. Едноетажна полумасивна сграда с № 10015.111.201.3 с начин на трайно
предназначение Сграда за търговия със застроена площ 191 (сто деветдесет и един) кв.м.,
по кадастралната карта на с. Вазово, одобрена със Заповед РД-18-29/ 11.06.2007год. на ИД
на АК с местонахождение на имота с. Вазово, ул. «Александър Стамболийски», община
Исперих, област Разград при граници на имота: имоти с №, №10015.329; № 10015.111.485;
№ 10015.111.328 и № 10015.111.326, съгласно АЧОС № 4672 от 10.04.2017г. вписан в
Агенцията по вписванията на 18.04.2017год.
2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 15
220,00 (петнадесет хиляди двеста и двадесет) лева, която е пазарната оценка на имота
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 17.05.2017 г.
3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 867,50 (три хиляди осемстотин
шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна
оценка № 6702000823/ 10.04.2017 г. издадено от 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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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 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Разработване на ПУП – ПП за Реконструкция на довеждащ водопровод,
от ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до напорен водоем с. Лудогорци в ПИ № 000 088,
Землище с.Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
От инж. Ибрахим Ахмед Мемиш – Ст. експерт “Инв. контрол” , в Община Исперих
има подадено Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № К-2033/06.06.2017 год. за
Разработване на ПУП – ПП за Реконструкция на довеждащ водопровод, от ПС “Лудогорци” в
ПИ № 000 040 до напорен водоем в с. Лудогорци в ПИ № 000 088, Землище с. Лудогорци,
ЕКАТТЕ 24 116, по смисъла на чл. 64 ал. 2 от ЗУТ .
Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване на
ПУП – ПП за територии извън границите на населените места въз основа на изготвено
задание по смисъла на чл. 125, ал. 1 и 2 от ЗУТ, се разрешава с Решение на Общинския съвет,
прието с мнозинство от общия брой на съветниците, предвид което предлагам Общински
съвет – Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Предвид необходимостта от Разработване на ПУП – ПП за Реконструкция на довеждащ
водопровод, от ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до напорен водоем в с. Лудогорци в ПИ №
000 088, Землище с. Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116 и одобряване на Задание, на основание чл.
21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ
1. Разрешава Разработване на ПУП – ПП за Реконструкция на довеждащ водопровод,
отн ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до напорен водоем в с. Лудогорци в ПИ № 000 088,
Землище с. Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116 и
2. Одобряване на Задание
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от 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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната е разгледана на заседание на ПК по « Стопански дейности и
европейско развитие»
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
27.06.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения по докладната записка и проектите за решения към
нея.
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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 358
Предвид необходимостта от Разработване на ПУП – ПП за Реконструкция на довеждащ
водопровод, от ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до напорен водоем в с. Лудогорци в ПИ №
000 088, Землище с. Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116 и одобряване на Задание, на основание чл.
21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ
1. Разрешава Разработване на ПУП – ПП за Реконструкция на довеждащ водопровод,
отн ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до напорен водоем в с. Лудогорци в ПИ № 000 088,
Землище с. Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116 и
2. Одобряване на Задание
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3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Одобряване на ПУП-ПП/парцеларен план/ за изграждане на оптична
връзка от Регулационната граница на гр. Исперих, в рамките на сервитутата на пътя ИсперихРазград, до съоръжение на техническата инфраструктура в УПИ № XI-60, кв. 21 по плана с.
Г. Поровец, Община Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Изработен е проект за ПУП – парцеларен план за изграждане на оптична връзка
от Регулационната граница на гр. Исперих, в рамките на сервитутата на пътя ИсперихРазград до съоръжение на техническата инфраструктура в УПИ № XI-60, кв. 21 по
плана с. Г. Поровец, Община Исперих, който е разгледан на заседание на Общински
експертен съвет за устройство на територия – Протокол № 3 т. 1 / 04.05. 2017 год.
Съгласно изискванията на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ПУП - ПП за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места се одобрява с Решение на
Общинския съвет, предвид което предлагам Общинския съвет – Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Предвид необходимостта от Одобряване на ПУП – парцеларен план план за
изграждане на оптична връзка от Регулационната граница на гр. Исперих, в рамките на
сервитута на пътя Исперих - Разград до съоръжение на техническата инфраструктура в
УПИ № XI-60, кв. 21 по плана с. Г. Поровец, Община Исперих, на основание чл. 21, ал.
1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ
1. Одобрява проект, приет от ОЕСУТ за ПУП – парцеларен план за изграждане на
оптична връзка от Регулационната граница на гр. Исперих, в рамките на сервитута на
пътя Исперих - Разград до съоръжение на техническата инфраструктура в УПИ № XI-60,
кв. 21 по плана с. Г. Поровец, Община Исперих
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
27.06.2017 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 Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 27.06.2017 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
7
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения по докладната записка и проектите за решения към
нея.
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”
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 359
Предвид необходимостта от Одобряване на ПУП – парцеларен план план за
изграждане на оптична връзка от Регулационната граница на гр. Исперих, в рамките на
сервитута на пътя Исперих - Разград до съоръжение на техническата инфраструктура в
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УПИ № XI-60, кв. 21 по плана с. Г. Поровец, Община Исперих, на основание чл. 21, ал.
1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ
1. Одобрява проект, приет от ОЕСУТ за ПУП – парцеларен план за изграждане на
оптична връзка от Регулационната граница на гр. Исперих, в рамките на сервитута на
пътя Исперих - Разград до съоръжение на техническата инфраструктура в УПИ № XI-60,
кв. 21 по плана с. Г. Поровец, Община Исперих
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба
№19 за управление на общинските пътища в община Исперих“
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Наредба №19 за управление на общинските пътища в община Исперих (приета с
решение №250 по Протокол №40/28.04.2010г.), /наричана по-нататък наредбата/ се
определят условията и реда относно собствеността, управлението, ползването,
изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътищата от общинската пътна
мрежа на община Исперих.
Причини, които налагат приемането на проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба №19 за управление на общинските пътища в Община Исперих е
писмо с Вх. №894/17 на Окръжна прокуратура Разград, чрез Общински съвет Исперих с
искане за предприемане на необходимите действия за отстраняване на констатирани
пороци в наредбата.
По силата на чл.21, ал.2 от ЗМСМА и делегацията по чл.23 от Закона за пътищата
Общински съвет Исперих е приел горната наредба. Наредбата е била съобразена с
актуалната нормативна база, както и с Наредба за специално ползване на пътищата, ДВ
бр.62/2001г. През следващите години са настъпили промени в ЗП и НСПП. Тези актове са
нормативни от по-висока степен и наредбите на общинските съвети не може да им
противоречат. В писмото са визирани пороците, които водят до незаконосъобразност на
наредбата и следва да се променят.
Проектът на наредбата за изменение и допълнение на Наредба №19 за управление
на общинските пътища в Община Исперих цели привеждането й в съответствие с
действащите нормативни актове от по-висока степен, а именно: Закона за пътищата и
Наредба за специално ползване на пътища.
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Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни
финансови средства от бюджета на общината.
Очаквани резултати от прилагането:
- Актуализиране на нормативната база, отнасяща се за управление на общинските
пътища в Община Исперих;
- Повишаване удовлетвореността на гражданите от обслужването на общинската
администрация гр. Исперих.
Предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
управление на общинските пътища в Община Исперих е в съответствие с разпоредбите на
Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност,
свързани с тази материя предвид съответствието на основните нормативни актове с тях.
На основание чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът за
изменение и допълнение на наредбата заедно с мотивите е публикуван на интернет
страницата на Община Исперих.
За предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №19 за
управление на общинските пътища в Община Исперих не е извършена предварителна
оценка на въздействието. Преценили, сме че такава не е необходима, понеже не се очакват
значителни последици от прилагането и.
Съгласно чл. 20 от ЗНА предварителната оценка на въздействието е частична и
цялостна. Извършването на частична предварителна оценка на въздействието предхожда
изработването на всеки проект на закон, кодекс и подзаконов нормативен акт на
Министерския съвет. Цялостна предварителна оценка на въздействието се извършва при
изработване на нови закони и кодекси и изработване на проекти на нормативни актове, за
които оценката е показала, че може да се очакват значителни последици.
Оценката на въздействието на законодателството е инструмент за изследване на
ефектите от различните варианти на действие за разрешаване на съществуващи проблеми
от гледна точка на разходите, ползите и рисковете свързани с тях. Това е гаранция, че
процесът на вземане на решения се базира на доказателства и данни, събрани чрез
консултации със заинтересованите страни.
За наредбите на общинските съвети предварителната оценка не е задължителна.
В процеса по изработване на проекта на нормативния акт са проведени обществени
консултации със заинтересовани лица и организации.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 23 от ЗП, чл. 8, чл.28 от ЗНА
и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 и чл.60 ал.1 и ал.2 от АПК, Общински съвет
Исперих
Р Е Ш И:
1. Приема проект за изменение и допълнение на Наредба №19 за управление на
общинските пътища в Община Исперих (приета с решение №250 по Протокол
№40/28.04.2010г.), както следва:
§ 1. В чл.1, ал.2 се създава нова т. 1 със следния текст” улиците в населените места
и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци
от републикански или общински пътища”;
1. Досегашната т.1 става т.2;
2. Досегашната т.2 става т.3;
3. Досегашната т.3 става т.4;
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§ 2. В чл.19, ал.1 се създава нова т. 5 със следния текст „не е осигурена
безопасността на автомобилното движение съгласно изискванията на Закона за
движението по пътищата, установено със становище на органите на Министерството на
вътрешните работи”.
§ 3. В чл.21, ал.3 думите „за срок от една година” се заменят с думите „за срок от
две години”;
§ 4. Чл.22 т.1 придобива следния текст „удостоверение за наличие или липса на
публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК)”;
1. т.4 придобива следния текст „становище на органите на Министерството на
вътрешните работи”;
2. създава се нова т.5 със следния текст „съгласуван технически проект – част
"Пътна" и "Организация на движението".
§ 5. В чл.23, ал.1 се създава нова т. 7 със следния текст ”проектът предвижда пред
търговския крайпътен обект да се изгради ограничителна система в съответствие с
изискванията на БДС EN1317 и Техническите правила за приложение на ограничителни
системи за пътища по републиканската пътна мрежа”.
§ 6. Чл.24, ал.2 се отменя и се създава нова със следния текст: „Към искането се
прилага координатен регистър на площта на обекта и връзките към него в координатна
система Българска геодезическа система 2005”;
§ 7. В чл.26, ал.2 думите „за срок от една година” се заменят с думите „за срок от
шест месеца”;
§ 8. Чл.27, т.1 придобива следния текст „удостоверение за наличие или липса на
публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК”;
1. т.3 придобива следния текст „съгласуван работен проект от администрацията,
управляваща пътя, съгласно чл. 18 ал. 2 или декларация-съгласие за изграждане на
рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект, съгласно чл. 22, т.5;
2. създава се нова т.4 със следния текст „нотариално заверено съгласие от
собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони
на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота”;
3. създава се нова т.5 със следния текст” протокол за предварителен оглед от
администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните работи
и заинтересуваното лице; в протокола се съдържат и мерки за безопасност в съответствие
с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за
пътища по републиканската пътна мрежа”;
§ 9. В чл.28, ал.1, т.4 накрая се поставя запетая и се добавя „а отстоянието от
центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м”;
1. създава се нова т.6 със следния текст ”горният ръб на фундамента на рекламното
съоръжение не надвишава нивото на терена”;
2. ал.2 се допълва със следния текст „когато рекламното съоръжение е с профил на
носещата колона, различен от кръг”;
3. в ал.2, т.3 се изменя така: „в тунели и на разстояние, по-малко от 600 м преди тях
– за автомагистрали и скоростни пътища, и 200 м – за останалите пътища;“
§ 10. Чл.29, ал. 2 се отменя и се нова със следния текст: „Към искането
заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно
съоръжение. В случаите, когато искането за издаване на разрешение за експлоатация на
рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по електронен
път, констативният протокол за изграденото рекламно съоръжение се подава на хартиен
носител”;
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§ 11. Заглавието на раздел IV от глава Трета се допълва така „Изграждане на нови и
ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения
в обхвата на пътя и в обслужващата зона”;
§ 12. В чл. 31 се създава нова ал.1 със следното съдържание „Разрешението за
специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни
и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата
зона е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава
осма, раздел III от Закона за устройство на територията”;
1. Създава се нова ал.2 със следното съдържание „Разрешението за специално
ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 1;”
2. Създава се нова ал.3 със следното съдържание „Разрешението за специално
ползване по ал. 1 има действие за срок две години”;
§ 13. Чл. 32 придобива следното съдържание „Разрешението за специално ползване
на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни
линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се
изисква при:
1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в
обхвата на пътя и в обслужващата зона;
2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения;
3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи
съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона;”
§ 14. Чл.33, т.1 придобива следното съдържание „декларация по образец на
администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от
изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;
1. т.2 придобива следното съдържание„удостоверение за наличие или липса на
публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК”;
2. създава се нова т.3 със следното съдържание „копие от документа за платена
такса за издаване на разрешението;
3. създава се нова т.4 със следното съдържание „съгласуван от администрацията,
управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално ползване
на пътя, както и становище от органите на Министерството на вътрешните работи за част
"Пътна" и част "Организация на движението";
4. създава се нова т.5 със следното съдържание „документ за собственост и скица
на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за
присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди
се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора”;
5. създава се нова т.6 със следното съдържание„нотариално заверено пълномощно
на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за специално
ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично”;
§ 15. Чл.34, ал.1 придобива следното съдържание „Разрешението за специално
ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и
надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата
зона се издава, при условие че съоръженията са проектирани така, че по време на
експлоатацията им и в случай на авария да не засягат елементите на пътя и да не
застрашават безопасността на движението”;
1. ал.2 придобива следното съдържание „Разрешението за специално ползване на
пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни
или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се връчва на
заинтересуваното лице след заплащане на дължимата такса”;
2. ал.3 придобива следното съдържание „Когато няколко лица ползват един изкоп
за полагане на линейни съоръжения, всяко от тях дължи такса по Тарифата за таксите,
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които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура", в пълен размер, като всеки отделен
проект подлежи на самостоятелно съгласуване”;
3. създава се нова ал.4 със следното съдържание „В случай че към съществуващите
линейни съоръжения има свободни канали (тръби) и се иска прокарване на допълнителни
оптични кабели в тях (в същото кабелно трасе), заинтересуваното лице, на което е
издадено разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на подземни
и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и обслужващата
зона, е необходимо да уведоми Агенция "Пътна инфраструктура";
§ 16. Създава се нов чл.34а:
„чл.34а, ал.1 „Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез
изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни и отделно
стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона може да бъде поискано и
разрешението по глава пета за специално ползване на пътя при временно ползване на
части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и в обслужващата зона”;
ал.2 За ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно
стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква разрешение по
глава пета за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното
платно и земи в обхвата на пътя.
ал.3 В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се
осъществява съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на
съответното областно пътно управление, съответно техническата служба на общината, се
заплаща дължимата такса за временното ползване на части от пътното платно и на земи в
обхвата на пътя и се прилага проект (схема) за временна организация на движението при
извършване на ремонт.
§ 17. В чл.45, ал.2 думите „Наредба №16 от 23.07.2001 година” се заменят с думите
„Наредба №3 от 16.08.2010 година”;
§ 18. В чл.67, ал.1 думите „от 300 до 2000 лв.” се заменят с думите „от 1000 до 5000
лв.”;
1. В чл.67, ал.1, т.5, буква „в” се отменя;
2. В чл.67, ал.1 т.5, буква „г” се отменя;
§ 19. В чл.68 се създава нова ал.1 „При нарушения по чл. 66 на юридическите лица
и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а
при нарушения по чл. 67 - в размер от 3000 до 8000 лв.”;
1. ал.2„При повторно нарушение по чл. 66 имуществената санкция е в размер от
2000 до 7000 лв., а по чл. 67 - в размер от 4000 до 12 000 лв.”;
2. ал.3 „Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за
причинените от тях щети.”;
§ 20. Създава се Приложение №1 към чл.31, ал.2 от Наредбата.
§ 21. (създава се нов &6) Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за
управление на общинските пътища в Община Исперих влиза в сила от деня на приемането
й от Общински съвет Исперих.
2. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от деня на приемането му от
Общински съвет Исперих.
3. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно
чл.78, ал. 3 от АПК действия.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областен
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд – град Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 27.06.2017 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
7
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
27.06.2017 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.
Въпроси, предложения, мнения по докладната записка и проектите за решения към
нея.
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
22
22
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 360
На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 23 от ЗП, чл. 8, чл.28 от ЗНА
и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 и чл.60 ал.1 и ал.2 от АПК, Общински съвет
Исперих
Р Е Ш И:
1. Приема проект за изменение и допълнение на Наредба №19 за управление на
общинските пътища в Община Исперих (приета с решение №250 по Протокол
№40/28.04.2010г.), както следва:
§ 1. В чл.1, ал.2 се създава нова т. 1 със следния текст” улиците в населените места
и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци
от републикански или общински пътища”;
1. Досегашната т.1 става т.2;
2. Досегашната т.2 става т.3;
3. Досегашната т.3 става т.4;
§ 2. В чл.19, ал.1 се създава нова т. 5 със следния текст „не е осигурена
безопасността на автомобилното движение съгласно изискванията на Закона за
движението по пътищата, установено със становище на органите на Министерството на
вътрешните работи”.
§ 3. В чл.21, ал.3 думите „за срок от една година” се заменят с думите „за срок от
две години”;
§ 4. Чл.22 т.1 придобива следния текст „удостоверение за наличие или липса на
публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК)”;
1. т.4 придобива следния текст „становище на органите на Министерството на
вътрешните работи”;
2. създава се нова т.5 със следния текст „съгласуван технически проект – част
"Пътна" и "Организация на движението".
§ 5. В чл.23, ал.1 се създава нова т. 7 със следния текст ”проектът предвижда пред
търговския крайпътен обект да се изгради ограничителна система в съответствие с
изискванията на БДС EN1317 и Техническите правила за приложение на ограничителни
системи за пътища по републиканската пътна мрежа”.
§ 6. Чл.24, ал.2 се отменя и се създава нова със следния текст: „Към искането се
прилага координатен регистър на площта на обекта и връзките към него в координатна
система Българска геодезическа система 2005”;
§ 7. В чл.26, ал.2 думите „за срок от една година” се заменят с думите „за срок от
шест месеца”;
§ 8. Чл.27, т.1 придобива следния текст „удостоверение за наличие или липса на
публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК”;
1. т.3 придобива следния текст „съгласуван работен проект от администрацията,
управляваща пътя, съгласно чл. 18 ал. 2 или декларация-съгласие за изграждане на
рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект, съгласно чл. 22, т.5;
2. създава се нова т.4 със следния текст „нотариално заверено съгласие от
собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони
на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота”;
41

3. създава се нова т.5 със следния текст” протокол за предварителен оглед от
администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните работи
и заинтересуваното лице; в протокола се съдържат и мерки за безопасност в съответствие
с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за
пътища по републиканската пътна мрежа”;
§ 9. В чл.28, ал.1, т.4 накрая се поставя запетая и се добавя „а отстоянието от
центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м”;
1. създава се нова т.6 със следния текст ”горният ръб на фундамента на рекламното
съоръжение не надвишава нивото на терена”;
2. ал.2 се допълва със следния текст „когато рекламното съоръжение е с профил на
носещата колона, различен от кръг”;
3. в ал.2, т.3 се изменя така: „в тунели и на разстояние, по-малко от 600 м преди тях
– за автомагистрали и скоростни пътища, и 200 м – за останалите пътища;“
§ 10. Чл.29, ал. 2 се отменя и се нова със следния текст: „Към искането
заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно
съоръжение. В случаите, когато искането за издаване на разрешение за експлоатация на
рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по електронен
път, констативният протокол за изграденото рекламно съоръжение се подава на хартиен
носител”;
§ 11. Заглавието на раздел IV от глава Трета се допълва така „Изграждане на нови и
ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения
в обхвата на пътя и в обслужващата зона”;
§ 12. В чл. 31 се създава нова ал.1 със следното съдържание „Разрешението за
специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни
и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата
зона е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава
осма, раздел III от Закона за устройство на територията”;
1. Създава се нова ал.2 със следното съдържание „Разрешението за специално
ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 1;”
2. Създава се нова ал.3 със следното съдържание „Разрешението за специално
ползване по ал. 1 има действие за срок две години”;
§ 13. Чл. 32 придобива следното съдържание „Разрешението за специално ползване
на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни
линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се
изисква при:
1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в
обхвата на пътя и в обслужващата зона;
2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения;
3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи
съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона;”
§ 14. Чл.33, т.1 придобива следното съдържание „декларация по образец на
администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от
изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;
1. т.2 придобива следното съдържание„удостоверение за наличие или липса на
публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК”;
2. създава се нова т.3 със следното съдържание „копие от документа за платена
такса за издаване на разрешението;
3. създава се нова т.4 със следното съдържание „съгласуван от администрацията,
управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално ползване
на пътя, както и становище от органите на Министерството на вътрешните работи за част
"Пътна" и част "Организация на движението";
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4. създава се нова т.5 със следното съдържание „документ за собственост и скица
на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за
присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди
се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора”;
5. създава се нова т.6 със следното съдържание„нотариално заверено пълномощно
на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за специално
ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично”;
§ 15. Чл.34, ал.1 придобива следното съдържание „Разрешението за специално
ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и
надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата
зона се издава, при условие че съоръженията са проектирани така, че по време на
експлоатацията им и в случай на авария да не засягат елементите на пътя и да не
застрашават безопасността на движението”;
1. ал.2 придобива следното съдържание „Разрешението за специално ползване на
пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни
или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се връчва на
заинтересуваното лице след заплащане на дължимата такса”;
2. ал.3 придобива следното съдържание „Когато няколко лица ползват един изкоп
за полагане на линейни съоръжения, всяко от тях дължи такса по Тарифата за таксите,
които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура", в пълен размер, като всеки отделен
проект подлежи на самостоятелно съгласуване”;
3. създава се нова ал.4 със следното съдържание „В случай че към съществуващите
линейни съоръжения има свободни канали (тръби) и се иска прокарване на допълнителни
оптични кабели в тях (в същото кабелно трасе), заинтересуваното лице, на което е
издадено разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на подземни
и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и обслужващата
зона, е необходимо да уведоми Агенция "Пътна инфраструктура";
§ 16. Създава се нов чл.34а:
„чл.34а, ал.1 „Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез
изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни и отделно
стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона може да бъде поискано и
разрешението по глава пета за специално ползване на пътя при временно ползване на
части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и в обслужващата зона”;
ал.2 За ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно
стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква разрешение по
глава пета за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното
платно и земи в обхвата на пътя.
ал.3 В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се
осъществява съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на
съответното областно пътно управление, съответно техническата служба на общината, се
заплаща дължимата такса за временното ползване на части от пътното платно и на земи в
обхвата на пътя и се прилага проект (схема) за временна организация на движението при
извършване на ремонт.
§ 17. В чл.45, ал.2 думите „Наредба №16 от 23.07.2001 година” се заменят с думите
„Наредба №3 от 16.08.2010 година”;
§ 18. В чл.67, ал.1 думите „от 300 до 2000 лв.” се заменят с думите „от 1000 до 5000
лв.”;
1. В чл.67, ал.1, т.5, буква „в” се отменя;
2. В чл.67, ал.1 т.5, буква „г” се отменя;
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§ 19. В чл.68 се създава нова ал.1 „При нарушения по чл. 66 на юридическите лица
и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а
при нарушения по чл. 67 - в размер от 3000 до 8000 лв.”;
1. ал.2„При повторно нарушение по чл. 66 имуществената санкция е в размер от
2000 до 7000 лв., а по чл. 67 - в размер от 4000 до 12 000 лв.”;
2. ал.3 „Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за
причинените от тях щети.”;
§ 20. Създава се Приложение №1 към чл.31, ал.2 от Наредбата.
§ 21. (създава се нов &6) Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за
управление на общинските пътища в Община Исперих влиза в сила от деня на приемането
й от Общински съвет Исперих.
2. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от деня на приемането му от
Общински съвет Исперих.
3. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно
чл.78, ал. 3 от АПК действия.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областен
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд – град Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

Н А Р Е Д Б А №19
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Приета с решение № 250 от 28.04.2010г. по протокол №40 на Общински съвет
Исперих, изм. и доп. с реш. № 360 от 29.06.2017г. по протокол № 32 на Общински съвет Исперих.
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда относно собствеността,
управлението, ползването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на
пътищата от общинската пътна мрежа на община Исперих.
(2) (Изм. – реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) Наредбата не
се прилага за:
1. (доп. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) улиците в
населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които
едновременно са участъци от републикански или общински пътища;
2. селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;
3. горските пътища;
4. частните пътища, неотворени за обществено ползване.
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Чл.2.(1) Пътищата на територията на общината образуват единна пътна мрежа и
служат предимно за превоз на пътници и товари.
(2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на
обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните
актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността
на движението.
(3) Общинските пътища са свързани с републиканските пътища или с улиците в
населените места.
Чл.3.(1) Общинските пътища са част от местната пътна мрежа, в която се включват и
частните пътища.
(2) Общинските и частните пътища са отворени за обществено ползване, осигуряват
транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища.
(3) Списъкът на общинските пътища и промените в него се утвърждават от
Министерския съвет по предложение на министъра на министъра на регионалното
развитие и благоустройството след съгласуване с кмета на общината.
(4) Промяната на републикански пътища в общински се утвърждава от Министерския
съвет след съгласие на общинския съвет.
Чл.4.Пътищата имат следните основни елементи:
1. обхват:
2. пътни съоръжения;
3. пътни принадлежности.
Чл.5.(1) Ограничителна ивица от двете страни на общинските пътища е с ширина до
2 метра всяка.
(2) Ограничителната строителна линия при общинските пътища е 10 метра, измерена
хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края на платното за движение или на
лентата за аварийно спиране.
Чл.6.(1) Техническите параметри на местните пътища извън границите на населените
места и селищните образувания, трябва да отговарят на граничните нормативни
стойности, установени с нормите за проектиране на пътищата, определени в Наредба №
1/26.05.2000 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Общинските пътища могат да бъдат с по-висока степен на техническа изграденост
от нормативната при доказана техническа и икономическа целесъобразност. В този случай
по-високата степен на техническа изграденият на пътя не води до промяна на неговите
функции и значение на транспортната система.
ГЛАВА ВТОРА
СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА
РАЗДЕЛ І
СОБСТВЕНОСТ
Чл.7.(1) Общинска собственост са местните пътища на територията на общината,
които осигуряват маршрути от общински интерес.
(2) Маршрути от общински интерес са тези, които отговарят на едно от следните
условия:
1. свързват урбанизирани територии в общината помежду им или с общински или с
областни центрове;
2. осигуряват транспортни връзки с други общински пътища, като образуват с тях
непрекъсната пътна мрежа, свързана с републиканските пътища;
3. осигуряват транспортни връзки с местности, ЖП гари, културно-исторически
паметници и други обекти от местно значение;
4. свързват урбанизирани територии с обходни пътища от републиканските пътища.
Чл.8.Дължината на местната пътна мрежа се променя в следните случаи:
45

1. при промяна на характера на собствеността на съществуващите пътища – публична
собственост на държавата или на общината – по предложение на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството , направено въз основа на споразумителен
протокол между кмета на общината и Национална агенция “Пътна инфраструктура”;
2. при промяна на собствеността на съществуващите общински и частни пътища – по
силата на съществуващата нормативна уредба и взаимна договореност между общината и
съответните физически или юридически лица;
3. при промяна на характера на съответния маршрут, което води и до промяна на
функциите на пътя в транспортната система на страната;
4. при изграждане от общината на нови общински пътища.
Чл.9.(1) Собствеността на общината се разпростира върху всички основни елементи
на пътищата – обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности, както и върху всички
изоставени при реконструкцията пътни участъци, които са запазени и не е възстановено
първоначалното предназначение на земята.
(2) Общинските пътища са публична общинска собственост.
Чл.10.Собствеността на пътищата се променя в следните случаи:
1. при промяна на функциите и значението на пътя, чрез обявяването му по съответния
ред за публична държавна собственост, съответно – за публична общинска собственост:
2. при отчуждаване на частни пътища при условията и по реда на Закона за общинската
собственост;
3. въз основа на подадено писмено заявление от физически или юридически лица за
прехвърляне на собствеността на общински път и решение на общинския съвет за промяна
на публичната собственост на пътя в частна собственост.
Чл.11.(1) Публичната собственост на пътищата се променя от държавна в общинска и
обратно с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството .
(2) Предложенията за промяна на собствеността на пътищата се подготвят и се
представят в Министерството на регионалното развитие и благоустройството :
1. изпълнителния директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" съгласувано
със съответните общини - за промяната в публична държавна собственост;
2. кмета на общината съгласувано с Национална агенция "Пътна инфраструктура" - за
промяната в публична общинска собственост.
(3) Преписката на предложението за промяна на собствеността на пътищата съдържа:
1. заповед на изпълнителния директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и
решение на общинския съвет на съответната община, за промяна на публичната
собственост на пътя;
2. решение на общинския съвет за промяна на собствеността на съответния частен път;
3. обяснителна записка с мотиви и обосновка на необходимостта от промяна на
собствеността на пътя;
4. писмено съгласие на заинтересуваните от промяната страни;
5. съгласувателни писма;
6. доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

РАЗДЕЛ ІІ
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА. КОНЦЕСИИ
Чл.12.(1) Общинските пътища са отворени за обществено ползване при спазване на
правилата, установени със Закона за движение по пътищата.
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(2) Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се
налага от обществен интерес по решение на общинския съвет и със съгласието на
собственика при договаряне на взаимоотношенията.
(3) Договорът по ал.2 се сключва от кмета на общината и в него се определя вида и
размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането и
ремонта на пътя.
Чл.13.(1) За отделни общински и частни пътища или отделни участъци от тях могат
да се въвеждат временни забрани за обществено ползване при извършване на ремонтни
работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплинен режим на
настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при провеждане
на масови спортни мероприятия.
(2) Забраните или разрешенията за въвеждане на забрани по ал.1 по искане на трети
лица се издават от кмета на общината, по предложение на сектор ,,КАТ – Пътна полиция”
при РПУ Исперих .
(3) Когато с разрешенията по ал.2 се въвеждат забрани за обществено ползване за
повече от 8 часа, задължително се сигнализира и указва обходен маршрут.
Чл.14.(1) Концесия върху общински пътища, включително върху такива, които ще
бъдат изградени със средства на концесионера се предоставя при условията и по реда на
Закона за концесиите.
(2) Концесията може да се предоставя за изграждане, експлоатация или/и поддържане
на конкретен общински път или на отделни негови участъци.
(3) Концесионната територия обхваща обектите по ал.2 и съответстващите им площи
от основните елементи на пътя – обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности.

РАЗДЕЛ ІІІ
ОТЧУЖДАВАНЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА
Чл.15.(1) Недвижими имоти – собственост на физически и юридически лица,
необходими за изграждане и реконструкция на общински пътища се отчуждават при
условията и по реда на Закона за общинската собственост.
(2) Когато за изграждането или реконструкцията на общински пътища се засягат
земеделски земи или гори и земи от горския фонд, промяната на предназначението им се
извършва при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи и
правилника за неговото прилагане, респективно на Закона за горите и правилника за
неговото прилагане.
Чл.16.(1) Земи извън границите на урбанизираните територии – собственост на
физически или на юридически лица, могат да се използват временно за нужди, свързани с
изграждането, ремонта и поддържането на общински пътища при условията и по реда на
Закона за задълженията и договорите.
(2) Промяната на предназначението на земеделските земи или на горите и земите от
горския фонд, както и ползването им се осъществяват при спазване на разпоредбите на
Закона за опазване на земеделските земи и правилника за неговото прилагане,
респективно на Закона за горите и правилника за неговото прилагане.
(3) В случаите по ал.1 договорите се сключват от кмета на общината и в тях се
определят условията и срока за ползване на земята, размера на наема или на правото на
ползване и дължимото обезщетение, ако такова е предвидено.
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(4) Временното ползване се допуска за срок не по-дълъг от пет години, след което
земите се възстановяват съобразно тяхното предназначение от общината и се връщат на
собственика.
Чл.17.(1) При стихийни бедствия и аварии, при които се прекъсва движението по
пътя и за неговото възстановяване се налага да се построи обходен път, земите за
временно ползване могат да се завземат преди да се извършат процедурите по Чл.16.
(2) Завземането на земите в случаите по ал.1 се извършва със заповед на кмета на
общината, като на собствениците се дължи обезщетение.
ГЛАВА ТРЕТА
СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.18.(1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се издават по искане на
заинтересуваните лица при условията и по реда на чл.26 от Закона за пътищата и тази
Наредба.
(2) Разрешенията за специално ползване на общинските пътища се издават от кмета
на общината.
(3) При промяна на заинтересуваното лице разрешението за специално ползване се
преиздава.
(4) Разрешението за специално ползване на общинските пътища се издава по образец,
утвърден с Наредбата за специално ползване на пътищата.
(5) За разрешенията за специално ползване на пътищата се събират такси, определени
от общинския съвет.
Чл.19.(1) (Доп. – реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) Кметът на
общината отказва издаване на разрешение за специално ползване на пътя, когато:
1. не са налице условията по чл.26, ал.7 от Закона за пътищата;
2. специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица или прави
невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес;
3. специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките
на пътя;
4. предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила подробен устройствен
план.
5. (нова - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) не е осигурена
безопасността на автомобилното движение съгласно изискванията на Закона за
движението по пътищата, установено със становище на органите на Министерството на
вътрешните работи.
(2) Отказите по ал.1 се мотивират писмено.
Чл.20.(1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се отнемат при
неспазване на условията, предвидени в тях.
РАЗДЕЛ ІІ
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КРАЙПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Чл.21.(1) Крайпътни обслужващи комплекси са всички сгради и съоръжения за
обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства заедно с прилежащия им
терен, като: бензиностанции, газостанции, заведения за хранене, магазини, гаражи и
паркинги, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за ремонт на
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аварирали по пътя автомобили и др., в които се осъществява търговска дейност по
смисъла на Търговския закон.
(2) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски
крайпътен обект и пътни връзки към него е задължително условие за издаване на
разрешение за строеж по смисъла на глава осма, Раздел ІІІ от Закона за устройство на
територията.
(3) (Изм. – реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) Разрешението за
специално ползване по ал. 2 е валидно за срок от две години и се издава по образец
съгласно приложение № 1.
Чл.22.(1) Към искането за издаване на разрешение за специално ползване
заинтересуваното лице прилага:
1. (изм. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) удостоверение за
наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК);
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението
на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;
4. (изм. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) становище на
органите на Министерството на вътрешните работи;
5. (нова - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) съгласуван
технически проект - част „Пътна" и „Организация на движението".
Чл.23.(1) Разрешението по чл.18, ал.1 от Закона за пътищата се издава, когато:
1. не са налице основанията за отказ по чл.19, ал.1;
2. са спазени изискванията на Наредба №1 от 2000 г. за проектиране на пътища и на
нормите за проектиране към нея;
3. отстоянието на търговския крайпътен обект от възли и кръстовища дава възможност за
изграждане на пътни връзки към него при спазване на изискванията на наредбата по т.2,
като се осигури зона за преплитане преди връзките за главните направления;
4. съседни търговски крайпътни обекти са проектирани като крайпътни обслужващи
комплекси, задължително отделени от платното за движение с разделителна ивица и
локално пътно платно с общи вход и изход;
5. проектът за сигнализация на обекта отговаря на изискванията на наредбите по чл.14 от
Закона за движение по пътищата;
6. проектът предвижда повърхностните и отпадъчните води от площадката на търговския
крайпътен обект да се отвеждат по начин, който не застрашава целостта на пътното тяло.
7. (нова - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) проектът
предвижда пред търговския крайпътен обект да се изгради ограничителна система в
съответствие с изискванията на БДС EN1317 и Техническите правила за приложение на
ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа.
(2) Не се разрешава изграждане на нови пътни връзки в зоните за престрояване пред
кръстовища и пътни възли и в обхвата на кръгови кръстовища, шлюзове, връзки на пътни
възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.
Чл.24.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на
търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на
заинтересуваното лице при изпълнени условия в разрешението за специално ползване
чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него и е задължително
условие за издаване на разрешение за ползване по смисъла на глава единадесета от Закона
за устройство на територията.
(2) (Нова с реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) Към искането се прилага
координатен регистър на площта на обекта и връзките към него в координатна система
Българска геодезическа система 2005.
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(3) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаване на
разрешението за ползване на строежа по смисъла на чл.177 от Закона за устройство на
територията, от която дата се дължи и таксата по чл.18, ал.2 от Закона за пътищата.
Чл.25.Дължимата такса за специално ползване чрез експлоатация на търговски
крайпътен обект и пътни връзки към него, определена от Общински съвет се заплаща в
едномесечен срок от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа.
РАЗДЕЛ ІІІ
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В
ОБХВАТА НА ПЪТЯ
Чл.26.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно
съоръжение е задължително условие за издаване на разрешение за поставяне по смисъла
на глава осма, раздел ІІІ от Закона за устройство на територията.
(2) (Изм. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) Разрешението за
специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от 6 месеца и се издава по образец съгласно
приложение № 1.
Чл.27. Към искането за специално ползване по чл.26 заинтересуваното лице прилага:
1. (изм. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) удостоверение за
наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3. (изм. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) съгласуван работен
проект от администрацията, управляваща пътя съгласно чл. 5, ал. 2 от НСПП или
декларация-съгласие за изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на определен
типов проект, съгласно чл. 13, ал. 3 от НСПП;
4. (нова - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) нотариално заверено
съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в
обслужващите зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;
5. (нова - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) протокол за
предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството
на вътрешните работи и заинтересуваното лице. В протокола се съдържат и мерки за
безопасност в съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на
ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа.
Чл.28.(1) Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в
обслужващата зона се издава когато:
1. не са налице основанията за отказ по чл.19, ал.1;
2. рекламното съоръжение отстои не по-малко от 500 м. от пътни възли и кръстовища за
общинските пътища;
3. рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци;
4. (изм. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) рекламното
съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната настилка, а
отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко
от 5 м;
5. разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е не помалко от 200 м.
6. (нова - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) горният ръб на
фундамента на рекламното съоръжение не надвишава нивото на терена.
(2) (доп. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) Отказва се издаването на
разрешение за изграждане на рекламни съоръжения, когато рекламното съоръжение е с
профил на носещата колона, различен от кръг.
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1. в зони с ограничена видимост;
2.окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези;
3. (изм. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) в тунели и на
разстояние, по-малко от 600 м преди тях - за автомагистрали и скоростни пътища, и 200 м
– за останалите пътища;
4. в средната разделителна ивица;
5. наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и
символи.
Чл.29.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на
рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнение на
условията в разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно
съоръжение и е задължително условие за издаване на разрешение за ползване по смисъла
на глава единадесета от Закона за устройство на територията.
(2) (нова - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) Към искането
заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно
съоръжение. В случаите, когато искането за издаване на разрешение за експлоатация на
рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по електронен
път, констативният протокол за изграденото рекламно съоръжение се подава на хартиен
носител.
(3) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаване на
разрешението за ползване на строежа по смисъла на чл.177 от Закона за устройство на
територията, от която дата се дължи и таксата.
(4) Всяко съчетание на пътни знаци с рекламен материал се счита за реклама.
Чл.30. Дължимата такса за специално ползване чрез експлоатация на рекламно
съоръжение, се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разрешение за
ползване на строежа.
РАЗДЕЛ ІV
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДЗЕМНИ И
НАДЗЕМНИ ЛИНЕЙНИ ИЛИ ОТДЕЛНО СТОЯЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБХВАТА
НА ПЪТЯ И В ОБСЛУЖВАЩАТА ЗОНА
(Загл. доп. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих)
Чл. 31. (Изм. и доп., реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) (1) (Доп. - реш.
№ 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) Разрешението за специално ползване на пътя
чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или
отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона е задължително
условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от
Закона за устройство на територията.
(2) (Нова - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) Разрешението за
специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 1.
(3) (Нова - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС
специално ползване по ал. 1 има действие за срок две години.

Исперих)

Разрешението за

Чл. 32. (Изм. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) Разрешението за
специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни
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и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата
зона се изисква при:
1. (доп. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) изграждане на подземни и
надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата
зона;
2. (Изм. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот.
подземни или надземни линейни съоръжения;

№ 32 на ОбС Исперих)

пресичане на пътя от

3. (доп. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) ремонт и реконструкция на
подземни или надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в
обслужващата зона.
Чл. 33. (Изм. и доп. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) Към искането за
издаване на разрешение по чл. 31 заинтересуваното лице прилага:
1. (изм., реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) декларация по образец на
администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от
изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;
2. (нова, реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) удостоверение за наличие
или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;
3. (предишна т. 2 - реш. № 250 от 28.04.2010г. по прот.
документа за платена такса за издаване на разрешението;

№ 40 на ОбС Исперих)

копие от

4. (предишна т. 3, реш. № 250 от 28.04.2010г. по прот. № 40 на ОбС Исперих; доп. с реш. № 360 от
съгласуван от администрацията, управляваща пътя,
технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя, както и
становище от органите на Министерството на вътрешните работи за част „Пътна" и част
„Организация на движението";
29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих)

5. (нова - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) документ за собственост и
скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението а при сключен договор за
присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди
се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора.
6. (нова - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) нотариално заверено
пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за
специално ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично.
Чл. 34. (Изм. и доп., реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) (1) (Доп. - реш.
№ 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) Разрешението за специално ползване на пътя
чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или
отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, при
условие че съоръженията са проектирани така, че по време на експлоатацията им и в
случай на авария да не засягат елементите на пътя и да не застрашават безопасността на
движението.
(2) (Доп. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) Разрешението за
специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни
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и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата
зона се връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата такса.
(3) (Нова - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) Когато няколко лица
ползват един изкоп за полагане на линейни съоръжения, всяко от тях дължи такса по
Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура", в пълен
размер, като всеки отделен проект подлежи на самостоятелно съгласуване.
(4) (Нова - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) В случай че към
съществуващите линейни съоръжения има свободни канали (тръби) и се иска прокарване
на допълнителни оптични кабели в тях (в същото кабелно трасе), заинтересуваното лице,
на което е издадено разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на
подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и
обслужващата зона, е необходимо да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура".
Чл. 34а. (Нов - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) (1) Едновременно с
разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на
съществуващи подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на
пътя и в обслужващата зона може да бъде поискано и разрешението по глава пета за
специално ползване на пътя при временно ползване на части от пътното платно и на земи
в обхвата на пътя.
(2) За ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи
съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква разрешение по глава пета
за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и земи
в обхвата на пътя.
(3) В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се осъществява
съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на съответното
областно пътно управление, съответно техническата служба на общината, се заплаща
дължимата такса за временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата
на пътя и се прилага проект (схема) за временна организация на движението при
извършване на ремонт.

РАЗДЕЛ V
ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПЪТНОТО ПЛАТНО И НА ЗЕМИ В
ОБХВАТА НА ПЪТЯ
Чл.35. Разрешенията за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части
от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се издават по образец, утвърден от кмета на
общината.
Чл.36. Разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от
пътното платно и на земи в обхвата на пътя се изисква при:
1. провеждане на състезания и други масови мероприятия, при които се налага спиране на
движението на пътни превозни средства и отклоняването им по временни маршрути или
въвеждане на ограничения за движението им;
2. ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на ограничения на
движението при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане
на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, изграждане на рекламни
съоръжения или прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения;
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3. извършване на други неупоменати дейности в чл.26, ал.1 и 2 от Закона за пътищата,
които изискват ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на други
ограничения за движението.
Чл.37. Към искането по чл.35 заинтересуваното лице прилага:
1. проект или схема за временна организация на движението;
2. копие от разрешението за строеж – в случаите, когато такова се изисква от Закона за
устройство на територията;
3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
Чл.38. (1) Общинските пътища се управляват от кмета на общината, а частните
пътища – от собствениците им.
(2) Общините и собствениците на частни пътища съгласуват с Национална агенция
,,Пътна инфраструктура” проектите за изграждане и експлоатация на улиците, част от
републиканската пътна мрежа и свързване на общинските пътища с републиканските.
Чл.39. Кметът на общината:
1. организира, ръководи и контролира дейностите, свързани с изграждането, ремонта,
поддържането и управлението на общинската пътна мрежа;
2. организира, възлага и контролира дейностите, свързани с непосредственото изграждане,
ремонт и поддържане на общинските пътища;
3. организира и осъществява защита на общинските пътища, включително на пътните
съоръжения и принадлежностите на пътя;
4. осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и контрол,
даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване;
5. издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата;
6. съставя актове за нарушения по тази наредба или упълномощава длъжностни лица в
администрацията, кметове и кметски наместници на населени места на територията на
общината да съставят актове за установяване на нарушенията и издава наказателни
постановления.
Чл.40.(1) В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия се забранява
извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите
обекти, освен тези които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие, че
е гарантирана безопасността на движението.
(2) В обхвата на пътя се забранява:
1. извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат
поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;
2. поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя или са
резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти;
3. движение на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и гуми с шипове
по асфалтови покрития; освен в случаите на снего-почистване;
4. превоз на мокри товари, които наводняват пътното платно;
5. влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно,
пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали;
6. влаченето на дървета, слама и др. подобни по пътното платно;
7. косенето на трева и пашата на добитък.
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Чл.41.(1) За дейности извън специалното ползване на общинските пътища без
разрешение се забранява:
1. в обхвата на пътя без разрешение:
а) засаждане или изсичане и изкореняване на дървета или храсти;
б) поставяне на пътни знаци;
в) прекъсването, отклоняването или спирането на движението;
г) изграждането на рекламни съоръжения и поставянето на пътни знаци или рекламни
материали;
д) поставяне на възпоменателни знаци и табели;
е) движението на тежки и извънгабаритни превозни средства.
2. в обхвата на пътя и в обслужващите зони без разрешение:
а) изграждането на сгради и съоръжения, както и реконструкцията и промяната на тяхното
предназначение;
б) прокарването на нови и реконструкцията на подземни и надземни съоръжения на
техническата инфраструктура;
в) добиването на кариерни и други строителни материали;
г) изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и
земи от горския фонд.
(2) За дейности от специалното ползване на общинските пътища без разрешение се
забраняват:
1. в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:
а) движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства;
б) изграждането, реконструкция и експлоатация на подземни или надземни линейни или
отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;
в) временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.
2. в обхвата на пътя и обслужващите зони:
а) изграждането на търговски крайпътни обекти;
б) експлоатацията на крайпътни обекти.
(3) Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата
инфраструктура, намираща се по обхвата на пътя и обслужващите зони при внезапно
произлезли повреди, може да започне веднага възстановителни работи, като уведоми за
това Дирекция ,,Устройство на територията, общинска собственост и стопански
дейности”.
ГЛАВА ПЕТА
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.42. Общинската администрация планира ежегодно дейностите по изграждане,
ремонт и поддържане на общинските пътища и улици.
Чл.43. Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното им
значение, изискванията на движението и опазване на околната среда.
Чл.44. Национална агенция “Пътна инфраструктура” и Община Исперих
осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането,
поддържането и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните
територии при условията и по реда, определени в Закона за пътищата и правилника за
прилагането му.
Чл.45.(1) Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се
осъществява от общината.
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(2) (Изм. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) Въвеждането на
организация на движението при строителство и ремонт по пътищата и улиците се
съгласува с РПУ и кмета на общината и се извършва при условия и ред, определени с
Наредба №3 от 16.08.2010 година на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за временната организация на движението при извършване на
строителство и ремонт на пътищата и улиците.
Чл.46.(1) Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на
целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на
неговите съоръжения и принадлежности.
(2) Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е
задължение на общината.
РАЗДЕЛ ІІ
СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Чл.47.(1) На задължително съгласуване подлежат:
1. проектите за изграждане или реконструкция на общинските пътища;
2. проектите за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни
връзки за свързване на:
а) общински и републикански пътища;
б) частни пътища с общински;
в) прилежащи територии с общинските пътища.
3. инвестиционни проекти, които засягат общинските пътища.
(2) Съгласуването на проектите по т.1 и т.2 буква ,,а” се извършва от Изпълнителния
Директор на Областно пътно управление - Разград.
(3) Съгласуването на проектите по т.2 букви ,,б” и ,,в” и т.3 се извършва от главния
архитект на общината.
(4) Съгласуването се извършва съгласно чл.144 от ЗУТ.
Чл.48.(1) При съгласуването главният архитект може да постави допълнителни
изисквания към проектите, когато това е от значение за осигуряване на безопасността на
движението.
(2) Главният архитект на общината може да откаже съгласуването на проектите по
ал.1 в следните случаи:
1. ако нанасят повреди на публична собственост или пречат на нейното използване за
дейности от обществен характер;
2. при промяна предназначението и характеристиките на пътя или на пътната връзка;
3. когато това е наложително поради преустройство на пътищата и пътните връзки;
4. когато се изисква промяна на пътните връзки в съответствие с проекта на пътя или с
действащия устройствен план.
(3) Отказът за съгласуване на проекта се извършва с мотивирано решение, което
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
РАЗДЕЛ ІІІ
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
Чл.49. Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към
поддръжка на общинските пътища в зимни условия.
Чл.50.При зимно поддържане на пътищата се изпълняват следните видове работа:
1. снегозащита на пътищата;
2. събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;
56

3. снегопочистване;
4. разпръскване на минерални материали /опесъчаване/ за стопяване на снега и леда;
5. организиране на работа при влошени метеорологични условия.
Чл.51.(1) За зимното поддържане на пътищата общината открива процедура за
възлагане на обществена поръчка. Предметът на обществената поръчка е зимно
поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, включваща почистване от
сняг и лед и третиране против заледяване на пътната настилка и съоръжения.
(2) Възлагането на обществената поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на
общинската пътна мрежа се извършва при условия и ред, определени със Закона за
обществените поръчки и Наредбата за малките обществени поръчки.
Чл.52.(1) В земи, съседни на пътните участъци с интензивни снегонавявания през
зимния период, могат да се разполагат временно снето защитни огради и съоръжения по
реда на чл.16, ал.1.
(2) Собственици или наематели на имоти, намиращи се по ниско от земното платно,
са длъжни да осигурят нормално функциониране на водоотводните съоръжения.
РАЗДЕЛ IV
ПЛАНИРАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО, РЕМОНТА И ПОДДЪРЖАНЕТО НА
ПЪТИЩАТА
Чл.53. Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на
общинските пътища се осъществяват от специализирано звено към общинската
администрация .
Чл.54. За общинските пътища се създава и поддържа информационна база, която
съдържа:
1. списък на пътните отсечки и дължината им;
2. вид, основа;
3. широчина на пътните платна;
4. вид на покритието (конструкцията);
5. банкети, канавки;
6. водоотводни съоръжения;
7. участъци с концентрация на ПТП;
8. други данни.
Чл.55. За състоянието на пътищата се извършва периодично обследване и за
отделните участъци се прави следната категоризация:
1. категория ,,А” – неотложна нужда от ремонтно-възстановителни работи;
2. категория ,,Б” – необходимост от ремонтно-възстановителни работи;
3. категория ,,В” – не е необходим ремонт;
4. категория ,,Г” – не е възможно да се поддържа, за основен ремонт.
Чл.56.(1) Критериите за приоритетите за ремонт на пътни участъци са:
1. връзка с други селища;
2. население на селищата, които обслужва;
3. среднодневна интензивност на движението;
4. осигурено допълнително финансиране;
5. период от време от последен ремонт;
6. период от време от последно преасфалтиране;
7. квадратура на участъците за ремонт.
(2) След определянето на приоритетите по категории и ползване на критериите от
ал.1 се изготвя поименен списък на пътните участъци за включване в годишната
инвестиционна програма на общината.
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РАЗДЕЛ V
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА
Чл.57. Програмата за развитие на общинската пътна мрежа се разработва, като
секторна част от раздел ,,Инфраструктура и опазване на околната среда” в съдържанието
на Общинските планове за развитие, съгласно Закона за регионалното развитие.
Чл.58.(1) Програмата се изготвя на база анализираната информация от раздел ІV.
(2) Критериите по чл.56 имат различна степен на важност и за всеки един се въвеждат
коефициенти, които определят тяхното относително тегло в общата сума.
(3) Сумата от тези критерии, коригирана с тяхното относително тегло дава
величината на коефициента на пътя.
Чл.59.(1) Всички участъци по категории се подреждат в низходящ ред, съответстващ
на определените приоритетни участъци за финансиране.
(2) Постигнатите резултати се оценяват ежегодно с цел изготвяне на програма за
следващата година.
Чл.60.(1) Дългосрочната програма за финансиране и развитие на пътната мрежа се
изготвя за период от 15 години, като в първите 5 години се разчита достигане на нормално
ниво за експлоатация на всички участъци, а следващия 10 годишен период – за
реконструкция (рехабилитация) на всички общински пътища.
Чл.61.(1) Годишната Програма за изграждането, ремонта и поддържането на
пътищата се разработва, като оперативен документ за реализация на основните
приоритети и цели съобразно ресурсното осигуряване на предвидените мерки.
(2) В Програмата за реализация се посочват пътните участъци за строителство,
ремонт и поддържане, тяхната проектна готовност, както и източниците за финансиране.
(3) Според приоритетите на включените обекти се съставя Индикативна финансова
таблица, в която се посочват източниците за финансиране.
Чл.62. Годишната Програма се изпраща до Областния управител, Регионалния съвет
за развитие и Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобразно
определените срокове.
Чл.63. След приемането на Програмата от Общинския съвет, кметът на общината
организира изпълнението на същата и определя изпълнител на обектите съобразно със
Закона за обществените поръчки, за които е осигурено финансиране.

РАЗДЕЛ VІ
ФИНАНСИРАНЕ
Чл.64.(1) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общински
пътища се финансират със средства от държавния бюджет, от бюджета на общината, с
безвъзмездно предоставени средства, със заеми от международни финансови институции
и чрез проекти.
(2) Средствата за финансиране на дейностите по ал.1 се определят със Закона за
държавния бюджет и бюджета на общината за съответната година.
Чл.65. Предложенията за годишното финансиране и обосновката към него се
представят от кмета на общината за разглеждане и одобрение от общинския съвет.
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ГЛАВА ШЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.66. (1) Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физическите лица, които извършат
или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:
1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без
разрешение на администрацията, която управлява пътя;
2. паша на добитък и опожаряване на растителността;
3. движение с непочистени от кал машини;
4. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение;
5. превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното
разпиляване;
6. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на пътя;
7. влачене на дървета и други предмети;
8. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв.
Чл. 67.(Изм. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) (1) (Изм. - реш. № 360
от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието
не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите на чл. 25, чл.
26, ал. 1, т. 1, букви „в" и „г", т. 2, ал. 2 и ал. 5 и чл. 41 от НСПП или които извършат или
наредят да бъдат извършени следните дейности:
1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и
принадлежностите на пътя;
2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без
разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя;
3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда;
4. извършване в обхвата на пътя на:
а) дейности, застрашаващи безопасността на движението, или използване на
пътищата извън тяхното предназначение;
б) дейности, предизвикващи прекъсване, отклоняване или спиране на движението;
5. извършване в обхвата на пътя и обслужващите зони без разрешение на
администрацията, управляваща пътя, на:
а) (изм. - реш. № 360
работи по пътищата;

от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих)

строителни и ремонтни

б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни,
електропроводни, въжени и други линии, кабели, продуктопроводи, водопроводи,
напоителни и други канали;
в) (отм. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих);
г) (отм. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих);
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6. разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м от оста на пътя и на помалко от 1000 м от мостовете, без разрешение на администрацията, която управлява пътя.
(2) (Изм. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) При повторно нарушение
по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 лв.
(3) При нарушение по ал. 1, т. 4 и 5 администрацията, управляваща пътя, уведомява
писмено районната дирекция за национален строителен контрол с искане за незабавно
спиране на строителните работи при условия и по ред, определени в закон.
Чл. 68. (Изм. - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) (1) (изм. изцяло реш.
№ 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) При нарушения по чл. 66 на юридическите
лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000
лв., а при нарушения по чл. 67 - в размер от 3000 до 8000 лв.
(2) (изм. изцяло - реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих) При повторно
нарушение по чл. 66 имуществената санкция е в размер от 2000 до 7000 лв., а по чл. 67 - в
размер от 4000 до 12 000 лв.
(3) Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за причинените
от тях щети.
Чл.69.(1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението
на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
(2) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени
от кмета на общината – за нарушения по общинските пътища и по молба на собственика –
за частните пътища.
(3) Наказателни постановления се издават за общински и частни пътища от кмета на
общината или от упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща на
прокурора.
Чл.70.(1) За нарушенията по Чл.66, ал.1 и Чл.67 освен наложените санкции
нарушителят се задължава да отстрани последиците от нарушението в срока, определен в
наказателното постановление.
(2) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 последиците се отстраняват от
администрацията, управляваща пътя, за сметка на нарушителя. За вземането си от
нарушителя администрацията може да поиска издаване на заповед за незабавно
изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на
извлечение от счетоводните си книги.
(3) При извършване на дейности, определени като специално ползване на пътищата, без
разрешение на администрацията, управляваща пътя, или на собственика на пътя, се налагат
санкциите, предвидени в чл.57, ал.4, т.1, 2, 3, 4 от Закона на пътищата.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. За неуредените въпроси в тази Наредба се прилагат разпоредбите на Закона за
пътищата и подзаконовите актове по неговото прилагане.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Специалното ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извън габаритни
товари се извършва при условията и по реда на наредбата по Чл.139 от Закона за
движение по пътищата.
§ 3. Заинтересуваните лица, които към датата на влизане в сила на наредбата
извършват специално ползване на пътищата по смисъла на § 1, т.8 от допълнителните
разпоредби на Закона за пътищата, са длъжни в тримесечен срок от тази дата да направят
искане до кмета на общината, за издаване на необходимото разрешение за специално
ползване на пътищата.
§ 4. Указания по прилагане на наредбата се дават от кмета на общината.
§ 5. Наредбата се приема на основание чл.23 от Закона за пътищата и решение №
250/28.04.2010г по протокол №40 на Общински съвет- Исперих .
& 6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските
пътища в Община Исперих влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет
Исперих.

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба №19 за
управление на общинските пътища в Община Исперих
(Приета с реш. № 360 от 29.06.2017г. по прот. № 32 на ОбС Исперих)
§ 1. В чл.1, ал.2 се създава нова т. 1 със следния текст” улиците в населените места
и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци
от републикански или общински пътища”;
1. Досегашната т.1 става т.2;
2. Досегашната т.2 става т.3;
3. Досегашната т.3 става т.4;
§ 2. В чл.19, ал.1 се създава нова т. 5 със следния текст „не е осигурена
безопасността на автомобилното движение съгласно изискванията на Закона за
движението по пътищата, установено със становище на органите на Министерството на
вътрешните работи”.
§ 3. В чл.21, ал.3 думите „за срок от една година” се заменят с думите „за срок от
две години”;
§ 4. Чл.22 т.1 придобива следния текст „удостоверение за наличие или липса на
публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК)”;
1. т.4 придобива следния текст „становище на органите на Министерството на
вътрешните работи”;
2. създава се нова т.5 със следния текст „съгласуван технически проект – част
"Пътна" и "Организация на движението".
§ 5. В чл.23, ал.1 се създава нова т. 7 със следния текст ”проектът предвижда пред
търговския крайпътен обект да се изгради ограничителна система в съответствие с
изискванията на БДС EN1317 и Техническите правила за приложение на ограничителни
системи за пътища по републиканската пътна мрежа”.
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§ 6. Чл.24, ал.2 се отменя и се създава нова със следния текст: „Към искането се
прилага координатен регистър на площта на обекта и връзките към него в координатна
система Българска геодезическа система 2005”;
§ 7. В чл.26, ал.2 думите „за срок от една година” се заменят с думите „за срок от
шест месеца”;
§ 8. Чл.27, т.1 придобива следния текст „удостоверение за наличие или липса на
публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК”;
1. т.3 придобива следния текст „съгласуван работен проект от администрацията,
управляваща пътя, съгласно чл. 18 ал. 2 или декларация-съгласие за изграждане на
рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект, съгласно чл. 22, т.5;
2. създава се нова т.4 със следния текст „нотариално заверено съгласие от
собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони
на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота”;
3. създава се нова т.5 със следния текст” протокол за предварителен оглед от
администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните работи
и заинтересуваното лице; в протокола се съдържат и мерки за безопасност в съответствие
с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за
пътища по републиканската пътна мрежа”;
§ 9. В чл.28, ал.1, т.4 накрая се поставя запетая и се добавя „а отстоянието от
центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м”;
1. създава се нова т.6 със следния текст ”горният ръб на фундамента на рекламното
съоръжение не надвишава нивото на терена”;
2. ал.2 се допълва със следния текст „когато рекламното съоръжение е с профил на
носещата колона, различен от кръг”;
3. в ал.2, т.3 се изменя така: „в тунели и на разстояние, по-малко от 600 м преди тях
– за автомагистрали и скоростни пътища, и 200 м – за останалите пътища;“
§ 10. Чл.29, ал. 2 се отменя и се нова със следния текст: „Към искането
заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно
съоръжение. В случаите, когато искането за издаване на разрешение за експлоатация на
рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по електронен
път, констативният протокол за изграденото рекламно съоръжение се подава на хартиен
носител”;
§ 11. Заглавието на раздел IV от глава Трета се допълва така „Изграждане на нови и
ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения
в обхвата на пътя и в обслужващата зона”;
§ 12. В чл. 31 се създава нова ал.1 със следното съдържание „Разрешението за
специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни
и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата
зона е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава
осма, раздел III от Закона за устройство на територията”;
1. Създава се нова ал.2 със следното съдържание „Разрешението за специално
ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 1;”
2. Създава се нова ал.3 със следното съдържание „Разрешението за специално
ползване по ал. 1 има действие за срок две години”;
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§ 13. Чл. 32 придобива следното съдържание „Разрешението за специално ползване
на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни
линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се
изисква при:
1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в
обхвата на пътя и в обслужващата зона;
2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения;
3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи
съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона;”
§ 14. Чл.33, т.1 придобива следното съдържание „декларация по образец на
администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от
изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;
1. т.2 придобива следното съдържание„удостоверение за наличие или липса на
публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК”;
2. създава се нова т.3 със следното съдържание „копие от документа за платена
такса за издаване на разрешението;
3. създава се нова т.4 със следното съдържание „съгласуван от администрацията,
управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално ползване
на пътя, както и становище от органите на Министерството на вътрешните работи за част
"Пътна" и част "Организация на движението";
4. създава се нова т.5 със следното съдържание „документ за собственост и скица
на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за
присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди
се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора”;
5. създава се нова т.6 със следното съдържание„нотариално заверено пълномощно
на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за специално
ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично”;
§ 15. Чл.34, ал.1 придобива следното съдържание „Разрешението за специално
ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и
надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата
зона се издава, при условие че съоръженията са проектирани така, че по време на
експлоатацията им и в случай на авария да не засягат елементите на пътя и да не
застрашават безопасността на движението”;
1. ал.2 придобива следното съдържание „Разрешението за специално ползване на
пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни
или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се връчва на
заинтересуваното лице след заплащане на дължимата такса”;
2. ал.3 придобива следното съдържание „Когато няколко лица ползват един изкоп
за полагане на линейни съоръжения, всяко от тях дължи такса по Тарифата за таксите,
които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура", в пълен размер, като всеки отделен
проект подлежи на самостоятелно съгласуване”;
3. създава се нова ал.4 със следното съдържание „В случай че към съществуващите
линейни съоръжения има свободни канали (тръби) и се иска прокарване на допълнителни
оптични кабели в тях (в същото кабелно трасе), заинтересуваното лице, на което е
издадено разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на подземни
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и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и обслужващата
зона, е необходимо да уведоми Агенция "Пътна инфраструктура";
§ 16. Създава се нов чл.34а:
„чл.34а, ал.1 „Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез
изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни и отделно
стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона може да бъде поискано и
разрешението по глава пета за специално ползване на пътя при временно ползване на
части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и в обслужващата зона”;
ал.2 За ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно
стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква разрешение по
глава пета за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното
платно и земи в обхвата на пътя.
ал.3 В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се
осъществява съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на
съответното областно пътно управление, съответно техническата служба на общината, се
заплаща дължимата такса за временното ползване на части от пътното платно и на земи в
обхвата на пътя и се прилага проект (схема) за временна организация на движението при
извършване на ремонт.
§ 17. В чл.45, ал.2 думите „Наредба №16 от 23.07.2001 година” се заменят с думите
„Наредба №3 от 16.08.2010 година”;
§ 18. В чл.67, ал.1 думите „от 300 до 2000 лв.” се заменят с думите „от 1000 до 5000
лв.”;
1. В чл.67, ал.1, т.5, буква „в” се отменя;
2. В чл.67, ал.1 т.5, буква „г” се отменя;
§ 19. В чл.68 се създава нова ал.1 „При нарушения по чл. 66 на юридическите лица
и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а
при нарушения по чл. 67 - в размер от 3000 до 8000 лв.”;
1. ал.2„При повторно нарушение по чл. 66 имуществената санкция е в размер от
2000 до 7000 лв., а по чл. 67 - в размер от 4000 до 12 000 лв.”;
2. ал.3 „Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за
причинените от тях щети.”;
§ 20. Създава се Приложение №1 към чл.31, ал.2 от Наредбата.
§ 21. (създава се нов &6) Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за
управление на общинските пътища в Община Исперих влиза в сила от деня на приемането
й от Общински съвет Исперих.
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Приложение № 1 към чл. 31, ал.2 от Наредбата
ОБРАЗЕЦ
РАЗРЕШЕНИЕ
за специално ползване на пътищата чрез изграждане на
на .................................................
№ ..... - ..... - ..... - ..... от .......... г.
На основание чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. .............. от Наредбата за специално ползване на пътищата и
следните документи:
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
4. ......................................................................................
5. ......................................................................................
6. ......................................................................................
7. ......................................................................................
РАЗРЕШАВАМ
на .......................................................................,
код БУЛСТАТ - серия ........ № ....................., с адрес на управление
............................ област, община, ..............................
гр., ул. (бул.) .............., № ..., бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ....,
представлявано от ........................................................,
(трите имена и длъжност)
ЕГН .........................., л.к. № .............. сл. тел. ..............
да извърши в обхвата/в обслужващата зона
(излишното се зачертава)
на път № ..................., километър .................. отдясно (отляво)
при следните условия:
1. .................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
2. Заинтересуваното лице ................................................
да изгради за своя сметка съгласно съгласувания проект на път № ..........,
километър ............... отдясно/отляво.
(излишното се зачертава)
3. Заинтересуваното лице да отстрани за своя сметка всички причинени повреди и нанесени щети по пътя в срок до ..................... в съответствие
с чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата.
4. При отказ на заинтересуваното лице да отстрани повредите в определения
от администрацията срок те се отстраняват за негова сметка по реда на чл.
57, ал. 2 от Закона за пътищата.
Директор/Кмет
(................)
Забележка. Когато разрешението се издава на физически лица, посочват се
техните лични данни и адрес.
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ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих
към 31.12.2016 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 41, протокол № 7 от 29.01.2016 год. на Общински съвет-Исперих бе
приет бюджета на община Исперих за 2016 год. в размер на 14 673 553 лв.:
в т.ч. за:
държавни дейности – 8 808 673 лв.;
общински дейности – 5 036 147 лв.;
дофинансиране на ДД - 828 733 лв.;
I. ПРИХОДИ
Към 31.12.2016 г. рамката на бюджета на община Исперих е увеличена с 2 981 943 лв.
Промените по плана са както следва:
1. Увеличена обща субсидия §§ 31-11
526 976
лв.
- средства за възнаграждения и осигурителни вноски
на кметските наместиници в общ. администрация
8 200 лв.
- средства за увеличение на разходите за персонал на
заетите в библиотеките, музеите и художествените
галерии с регионален характер
53 850 лв.
- корекция във връзка с откриването на „Дневен център за деца с
увреждания” и „Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи с увреждания”
319 582
лв.
- средства за възстановяване на част от разходите за
транспорт на пътуващия педагогически персонал
73 839 лв.
- средства за присъдена издръжка
34 721 лв.
- средства зa пътни разходи на правоимащи болни
1 375 лв.
- корекция на средства съгласно информационна система
„Админ М” на МОН относно броя на децата и учениците в
общинските детски градини и училища
функция „Здравеопазване”
-19 624 лв.
корекция на средства съгласно информационна система
„Админ М” на МОН относно броя на децата и учениците в
общинските детски градини и училища
функция „Образование”
-398 373 лв.
- средства по НП „Опитимизация на училищната мрежа”
модул „Оптимизиране на вътрешната структура на
училищата, детските градини, и самостоятелните
общежития”
127 758
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лв.
- корекция на средства съгласно информационна система
„Админ М” на МОН относно броя на децата и учениците в
общинските детски градини и училища
функция „Здравеопазване”
7 900 лв.
- средства за закупуване на учебници и учебни помагала
за децата и учениците в общинските детски градини и
училища за 2016 г.
59 336 лв.
- средства за подпомагане на физическото възпитание
и спорта в общинските детски градини и училища
7 405 лв.
- увеличена обща субсидия във връзка с преминаване на
Професионална гиминазия по селско стопанство
„Хан Аспарух” гр. Исперих на финасиране чрез бюджета на
община Исперих
199 433 лв.
- средства за обучение на доброволното формирование,
функция „Отбрана и сигурност”
1 657 лв.
- средства по НП „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки”
9 247 лв.
- средства по НП „Без свободен час”
3 813 лв.
- средсва по НП „Ученически олимпиади и състезания”
650 лв.
- средства за допълнително възнаграждение за постигнати
резултати от труда на директорите на общинските училища
и детски градини
33 611 лв.
- средства по НП „ИКТ”
2 596
лв.
2.Увеличена субсидия за капиталови разходи §§ 31-13
1 500 000 лв.
- Целеви средства за рехабилитация и ремонт на уличната
мрежа в населените места на територията на
Община Исперих
1 500 000 лв.
3. Трансфер §§ 31-28
168 648 лв.
- Средства за компенсиране стойността на безплатните превози
на деца и ученици до 16 год. възраст
168 648 лв.
4. Трансфер §§ 61-00
207 845 лв.
- Трансфер от „Фонд социална закрила”
17 181 лв.
- Трансфер от МТСП
95 900 лв.
- Трансфер за възнаграждения и осигуровки на ОИКМестни избори 2015 г.
1 119 лв.
- Трансфер от МК
10 000 лв.
- Трансфер за ОТП 1 и 2 тур на изборите за президент и
вицепрезидент и на национален референдум през 2016 г.
26 676 лв.
- Трансфери за възнаграждения и осигуровки на СИК 1 и 2 тур
на изборите за президент и вицепрезидент и на национален
референдум през 2016 г.
56 969 лв.
5. Трансфер §§ 62-01 – към Община Хитрино
- 2 000 лв.
6. Трансфер §§ 64-01 - Договори по „ПУДООС”
15 579 лв.
7. Промяна на плана на §§ 24-04
259 067 лв.
- Решение № 159, протокол №14 от 30.06.2016
на Общински съвет – Исперих
149 067 лв.
- Решение №251, протокол №23 от 22.12.2016
на Общински съвет – Исперих
110 000 лв.
8. Промяна на плана на §§ 24-06
140 000 лв.
- Решение №251, протокол №23 от 22.12.2016
на Общински съвет – Исперих
140 000 лв.
9. Промяна на плана на §§ 93-17, §§ 93-18
37 672 лв.
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- Решение № 215, протокол №18 от 29.09.2016
на Общински съвет – Исперих
37 672 лв.
10. Промяна на плана §§ 24-06, §§ 47-45, §§ 37-02
при ОУ „Хр. Ботев” с. Китанчево
763 лв.
11. Промяна на плана §§ 24-04, §§ 24-06, §§ 37-02, §§ 45-01
при ОУ „В. Левски” с. Тодорово
780 лв.
12. Промяна на плана §§ 24-05, §§ 37-02 при Гимназия „В. Левски”
гр. Исперих
207
лв.
13. Промяна на плана §§ 24-06, §§ 37-02 при ОУ „Н.Й.Вапцаров”
с.Вазово
2 987 лв.
14. Промяна на плана §§ 24-04, §§ 37-02 при ОУ „В.Априлов”
гр. Исперих
248
лв.
15. Промяна на плана §§ 24-04, §§ 24-05, §§ 36-11, §§ 36-19, §§ 3702,
§§ 62-01 при ОУ „Отец Паисий” с. Подайва
8 947
лв.
16. Промяна на плана §§ 24-04, §§ 24-06, §§ 36-12, §§ 3702,
§§ 45-01 при ОУ „Христо Ботев” с. Лудогорци
1 289 лв.
17. Промяна на плана §§ 24-04, §§ 24-05, §§ 3702
при ОУ „Христо Ботев” гр. Исперих
1 768 лв.
18. Промяна на плана §§ 45-01 Дом „Лудогорие” гр.Исперих
60 лв.
19. Промяна на плана §§ 45-01 КСУДС „Лудогорие” гр.Исперих
750 лв.
20. Промяна на плана §§ 24-04, §§ 24-05, §§ 24-08, §§ 45-01,
§§ 36-01, §§ 62-01 при ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих
110 357 лв.
Рамката на бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г. възлиза на 17 655 496 лв.
в т. ч. за:
държавни дейности

-

9 828 331 лв.;

за общински дейности

-

7 827 165 лв.;

в т.ч. дофинансиране ДД -

933 294 лв.;

Размерът на постъпилите приходи към 31.12.2016 г. е 16 761 998 лв. = 94.94 % от
плана

в т.ч.:

държавни

9 902 993 лв. – 100,75 % ;

общински

6 859 005 лв. – 87,63 %

Плана на приходите по бюджета на Община Исперих и отчета към 31.12.2016 г.
/Приложение №№№1,2,3/ е както следва:
Вид на прихода

1 Всичко собствени
приходи
В т.ч. имуществени
данъци
Неданъчни
2 Субсидии от РБ
В т.ч. обща допълваща
обща изравнителна
целеви .трансфери от
ЦБ -3113
възст .трансфери за ЦБ 3120
целеви .трансфери от

Общо
АктуалиОтчет
зиран
план

В това число
Държавни
План

Общински

Отчет

План

Отчет

4990692
1337270

4104755
1149555

175468
0

175468
0

4815224
1337270

3929287
1149555

3653422
12192838
8800090
1196300
2027800

2955200
12192798
8800090
1196300
2027760

175468
8968738
8800090
0
0

175468
8968738
8800090
0
0

3477954
3224100

2779732
3224060

1196300
2027800

1196300
2027760

0

0

0

0

0

0

168648

168648

168648

168648

0

0
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ЦБ -3128
3 Трансфери - получени
по §61-01
по §61-02
по §61-05
по §62-01
по §62-02
по §64-01
4 Врем.безлихв.заеми
между бюджетни
сметки и сметки за
СЕС
5 Предоставена временна
финансова помощ
6 Погашения по
краткосрочни заеми от
банки и др.лица
7 Погашения по
дългосрочни заеми
8 Наличности в лева в
началото на периода
9 Наличности в лева
равностойност по
валутни сметки от
предходен период
10 Наличности в лева в
края на периода
11

12

13

Наличности в лева
равностойност по
валутни сметки в края
на периода
Събрани средства и
плащ. за сметка на
др.бюдж. сметки
Друго финансиране
Всичко

-187479
222964
-300950
95900
30748
-324749
88608
4497759

-413995
221481
-264465
95900
38735
-567133
61487
4638953

31439
94764
-2000
95900
30748
-195187
7214
0

31439
94764
-2000
95900
30748
-195187
7214
-17547

-129562
81394
4497759

--445434
126717
-262465
0
7987
-371946
54273
4656500

0

-10000

0

0

0

-10000

-1000000

-1000000

0

0

-1000000

-1000000

-3836000

-3836000

-3836000

-3836000

960012

960012

652686

307326

307326

25

25

23

2

2

0

-611947

0

0

0

0

0

0

-23

89798

--23

89798

0

0

37672

35652

0

2388

37672

33264

17655496

16150051

9 828 331

9 306 130

7827165

6843921

652686

23

-218918
128200
-298950
0

-596863

-15084

Изпълнението на местните данъчни приходи е 86 % спрямо годишния план.
В това число изпълнението на :
приходите от патентен данък
60 %
данък върху недвижимите имоти
90 %
данък върху превозните средства
102 %
данък при придобиване на имущество
63 %
туристическия данък
44 %
През периода 2014 – 2016 година се наблюдава спад в събираемостта на
приходите от патентен данък и ръст в събираемостта на приходите от данък върху
недвижимите имоти и данък върху превозните средства, като по – голяма е събираемостта
от юридическите лица. През 2016 г. събираемостта на данък недвижими имоти и Такса
битови отпадъци е най – висока в следните населени места:
с. Средоселци – 75%,
гр. Исперих и с. Голям Поровец – 71%,
селата Йонково и Къпиновци – 68%,
с. Драгомъж – 67%.
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Най – ниска е събираемостта в селата Вазово и Китанчево.
Събираемостта на данък върху моторните превозни средства е най-висока в:
с. Къпиновци – 86%;
с. Делчево
– 79%;
гр. Исперих – 72%;
с. Лъвино
– 70%
Най – ниска е събираемостта на данък върху моторните превозни средства в с. Райнино.
През отчетната 2016 г. по реда на чл.182, ал.1 и чл.221 от ДОПК през годината са събрани
принудително следните приходи:
- патентен данък - 11 814 лв. по изпратени 46 бр. покани ;
- данък върху превозните средства – 32187 лв. по съставени 174 бр. АУЗД;
- данък върху недвижимите имоти и ТБО – 106716 лв. по съставени 1169 бр.
АУЗД;
Собствените неданъчни приходи през годината са изпълнени на 81 % спрямо
годишния план. От тях изпълнението на:
§24-04 нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция
103 %
§24-05 приходи от наем на имущество
72 %
§24-06 приходи от наем на земя
101 %
§24-07 приходи от дивиденти
0%
§27-01 приходи от такси за ползване на детски градини
57 %
§27-04 приходи от такси за ДСП
114 %
§27-05 приходи от пазари и тържища
84 %
§27-07приходи от ТБО
82 %
По слабо е изпълнението на :
§40-00-приходи от продажба на ДМА
46 %
През отчетната 2016 г. постъпилите неданъчните приходи са повече от
събраните през 2015 г. приходи с 1 028 000 лева, като най – голям е ръстът на приходите
от :
- продажба на услуги и стоки (продажба на дървесина) с 464 000 лв.
- наеми на земя с 242 000 лв.
- продажба на ДМА със 187 000 лв.
През 2016 г. след актуализацията на РАЗДЕЛ III Такси за детски ясли, детски
градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други
общински социални услуги от Н А Р Е Д Б А № 11 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих , размерът на
събраните такси за ползване на детски градини е нараснал с 22 000 лв. Най – висока е
събираемостта на таксите в Детска градина „Слънце” – 100%, а най – ниска в Детска
градина „Първи юни” – 91%, където просрочените вземания към 31.12.2016 г. са
нарастнали три пъти спрямо същите към 31.12.2015 г.
Остатъкът към 31.12.2016 г. по левовата бюджетна сметка е в размер на 960 012 лв.
в т.ч.
за държавни дейности
652 686 лв.
за общински дейности
307 326 лв.
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II. РАЗХОДИ
Плана на разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г. е както
следва:

Актуализиран план на разходи
Всичко

1
2
3
4

Общи държ.служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване

2755273
242388
7491755
615184

1082964
217518
6511457
382315

1343612
9000
630841
232869

Разходи за ДД
за сметка на
общ.приходи
328697
15870
349457
0

5

1354267

1027624

281720

44923

3434389

0

3434389

0

7
8

Соц.осигуряване
подпомагане и грижи
Жил.строителство,
благоустрояване и ком.
Стопанство
Почивно дело и култура
Икономически дейности

1116269
449910

606453
0

315469
449910

194347
0

9

Други

196061

0

196061

0

17 655 496

9 828 331

6893871

933294

6

Общо разходи

Държавни
дейности

Общински
Дейности

Реално изплатените разходи към 31.12.2016 г. възлизат на 16 150 051 лв., от които 763 459
лв. неразплатени разходи от 2015г. Изплатените разходи през 2016 г. представляват 91 %
от годишния план както следва:
за държавни дейности - 9 306 130 лв. /Приложение № 4/
за общински дейности - 6 097 071 лв. /Приложение № 5/
за дофинансиране
- 746 850 лв. /Приложение № 6/
1.Разходи за дейности държавна отговорност.
Изплатените разходи в дейностите държавна отговорност към 31.12.2016 г. са в
размер на 9 306 130 лв. и представляват 95 % от годишния план.
№
по ред

Наименование

Разходи към
31.12.2016 г.

1

Общи държавни служби

1082964

2
3
4
5

Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване , подпомагане и грижи

90000
6332047
305092
903729

6
7
8

Жилищно строителство, благоустрояване, ком.стопанство
Почивно дело, култура
Икономически дейност

9

Други
Всичко разходи

0
592298
0
0
9 306 130
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2. Разходи за дейности държавна отговорност, финансирани с общински
средства.
Към 31.12.2016 г. са извършени разходи за 746 850 лв. и те са 80 % от годишния план.
№
По ред
1

Наименование

Разходи към
31.12.2016 г.
295846

Общи държавни служби

2

Отбрана и сигурност

3

Образование

4

Социално осигуряване , подпомагане и грижи

5

Почивно дело, култура

157188

Всичко разходи

746 850

15870
256419
21527

3.Разходи за дейности общинска отговорност.
Реално изплатените към 31.12.2016 г. разходи в дейностите общинска отговорност са в
размер на 6 097 071 лв. и представляват 88 % от годишния план, а именно:
№
по ред

Наименование

Разходи към
31.12.2016 г.

1

Общи държавни служби

2

Образование

526553

3

Здравеопазване

135721

4

Социално осигуряване , подпомагане и грижи

280451

5
6

Жилищно
строителство,
ком.стопанство
Почивно дело, култура

7

Икономически дейности

422041

8

Други

167043

Всичко разходи

1094592

благоустрояване,

3269098
201572

6 097 071

Извършените през отчетния период разходи за погасяване на краткосрочни
и
дългосрочни заеми са в размер ма 4 836 000.00 лв. както следва:
1 000 000,00 лв. за погасяване на заема от „Инвестбанк„ АД;
3 500 000,00 лв. за погасяване на мостовия кредит от фонд „ФЛАГ” ЕАД ;
336 000,00 лв. за погасяване на част от кредита изтеглен от фонд „ФЛАГ”
ЕАД;
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Актуализираният план на разходите и реално изплатените разходи в Община
Исперих към 31.12.2016 г. по видове са представени в следната таблица:
Общо
В това число
Видове
№
Утвърде
Отчет
Държавни
Общински
разходи
по
н
в т.ч ДД с
ред
план
общински приходи
Утвърде
Отчет Утвърден Отчет
н
план
план
1
За заплати
7688231 7383053
6357777
6190684
1330454 1192369
2

За осигуровки

3

За стипендии

4

За храна

5

За
медикаменти
За
постелен
инвентар,
облекло
За учебни р-ди
и книги
Материали

6

7
8

10

За вода,горива
и енергия
Външни услуги

11

Текущ ремонт

9

12

13
14
15
16

17
18

Платени
данъци, такси и
административ
ни санкции
Командировки
Застраховки и
други фин.
услуги
СБКО
Разходи за дог.
санкции
и
неустойки, съд.
обезщ.
и
разноски
Други разходи
Текущи
трансфери,
обезщетения и
помощи
за

1456942

1428034

1241013

1223081

215929

204953

79343

53157

79343

53157

0

0

722466

695065

408203

376625

364263

318440

25928

12630

25628

12449

300

181

115482

29830

56566

22252

58916

7578

75423

61307

64232

60637

11191

670

519576

406469

201088

175907

318488

230562

1157888

1023979

447282

388285

710606

635694

1633650

1534108

318822

277369

1314828

1256739

132298

77598

102040

52587

30258

187839

180224

39678

36563

148161

143661

43612

24645

19397

12087

24215

12558

64163

51166

23353

20155

40810

31011

27568

12748

20429

12748

7139

0

12067

12067

1580

1580

10487

10487

113542

101356

36275

36275

77267

65081

125000

54000

0

0

125000

54000

25011
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домакинствата
19
20
21
22

Субсидии
Разходи
за
членски внос
Разходи
за
лихви
Капиталови
разходи
Общо

252740
26165

243592
26165

252740
0

243592
0

0
26165

0
26165

196061

167043

0

0

196061

167043

2949512

2571815

132885

110097

2816627

2461718

1615005
9828331
9306130
7827165 6843921
1
Реално платените разходи през 2016 г. могат да бъдат представени по-кратко и по
следния начин:
№
по
ред

1
2
3

Видове
разходи
ФРЗ и ДОО
Издръжка
Капиталови
разходи

17655496

Отчет
общо

Отн.
дял

Отчет
Държавни

8811087
4767149
2571815

55%
29%
16%

7413765
1782268
110097

16150051

100%

9306130

Отн.
дял

Отн.
дял

80%
19%
1%

Отчет
Общински
в т.ч ДД с
общински
приходи
1397322
2984881
2461718

100%

6843921

100%

20%
44%
36%

В дейност 122 „Изпълнителни и законодателни органи” от функция “Общи държавни
служби” по § 4214 – обезщетения и помощи при годишен план 20 000 лв. към 31.12.2016
год. са изплатени 19 250 лв.
4. Просрочени задължения
Към 31.12.2016 г. просрочените задължения са в размер на 567 142,00 лв., от които 3
256 лв. в дейностите държавна отговорност и 563 885 лв. в дейностите местна
отговорност, както следва:
- за хранителни продукти – 33 369 лв.;
- за материали
– 19 122 лв.;
-за вода, горива и енергия – 21 179 лв.;
- за външни услуги
– 60 783 лв.
- за дейност чистота
– 146 616 лв. на А.С.А. България
133 811 лв. на Община Разград,;
- за капиталови разходи – 152 262 лв. и други разходи – 34 801 лв. /Приложение №
7/.
III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ.
Планът на капиталовите разходи към 31.12.2016 г. е 3 041 866 лв., а изпълнението е в
размер на 2 644 287 лв. – 86.93 % (Приложение № 8), в т.ч.:
- по Бюджета:
Държавни дейности – при план 132 885 лв. са усвоени 110 097 лв. – 82,85 %.
Местни дейности – при план 2 643 468 лв. са усвоени 2 337 705 лв. – 88,43 %.
Дофинансиране – при план 173 159 лв. са усвоени 124 013 лв. – 71,62 %.
- по СЕС:
При план 92 354 лв. са усвоени 72 472 лв. – 78.47 %., както следва
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- по ПРСР - при план 62 984 лв. са усвоени 43 102 лв. – 68.43 %
- по ДМП - при план 29 370 лв. са усвоени 29 370 лв. – 100.00 %
Разпределението на усвоените средства по източници на финансиране е както следва:
- от целева субсидия за КР от Републикански бюджет - 2 027 760 лв.;
- от собствени бюджетни средства – 490 247 лв.;
- от ПУДООС - 53 808 лв.;
- от Програма за развитие на селските райони – 43 102 лв.;
- от ДМП – 29 370 лв.;
IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
На основание на указания на министерство на финансите – ДДС
№7/04.04.2008г.Община Исперих има разкрити три извънбюджетни сметки (Приложение
№ 9):
- за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз и
от Кохезионния фонд към Община Исперих
Наличността по сметката в началото на годината е 526 997 лв. Постъпилите приходи през
2016 г. са в размер на ( -783 691) лв. Направени са разходи за (-256 694) лв. В края на
годината наличността по сметката е 1 991 лв.
-за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз и от
Кохезионния фонд към ОУ „Христо Ботев”, с. Лудогорци.
Наличността по сметката в началото на годината е 0 лв. Няма движение по сметката през
2016 г. В края на годината няма наличност по сметката.
-за отчитане на средствата от Разплащателна агенция към държавен фонд „Земеделие”
към Община Исперих.
Наличността по сметката в началото на годината е 147 лв. Постъпилите приходи през
2016г. са в размер на 49 488 лв. Направени са разходи за 49 635 лв. В края на годината
наличността е 0 лв.
Разпределението на приходите и разходите по програми е както следва:
- Сметки за средства от Европейския съюз
Приходите по сметките за средства от ЕС – код 7443 на община Исперих към
31.12.2016 г. са – (-168 450 лв.) (в.т.ч. преходен остатък 527 144 лв.) както следва:
- по ОПРЧР
738 177 лв.
- по ПРСР
49 635 лв.
- по ОПОС
- (-1 002 198 лв.)
- по ОПРР
19 440 лв.
- по ОПНОИР
2 755 лв.
- по ФЕПНЛ
23 741 лв.
Извършените разходи към 31.12.2016 г. са за – (-170 441 лв.) и те са:
- по ОПРЧР
738 062 лв.
- по ПРСР
49 635 лв.
- по ОПОС
- (-1 002 198 лв.)
- по ОПРР
17 838 лв.
- по ОПНОИР
2 755 лв.
- по ФЕПНЛ
23 467 лв.
Остатъкът по сметка 7443 на 31.12.2016 г. е 1 991 лв.
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- Други средства от Европейския съюз
Приходите от другите средства от Европейския съюз (ДЕС) на община Исперих към
31.12.2016 г. са – 0 лв. (в това число преходен остатък 23 лв.) както следва:
- по програма „Коменски” на ОУ „Отец Паисий”, Подайва
– 0 лв.
- по програма „Еразъм +” на ПГСС „Хан Аспарух”, Исперих
– 0 лв.
Извършените разходи към 31.12.2016 г. са за - 0 лв. и те са:
- по програма „Коменски” на ОУ „Отец Паисий”, Подайва
– 0 лв.
- по програма „Еразъм +” на ПГСС „Хан Аспарух”, Исперих
– 0 лв.
Остатъкът по бюджетните сметки и касови наличности на общообразователните
училища към 31.12.2016 г. е 0 лв.
- Други международни програми
Приходите от другите международни програми (ДМП) на община Исперих към
31.12.2016г. са 173 921 лв. (в това число преходен остатък 184 165 лв.) както следва:
- по програма БГ06 "Деца в риск" към община Исперих
– 184 165 лв.
- възстановени средства от банкови наличност по програма БГ06 "Деца в риск" към
община Исперих
– (- 10 244) лв.
Извършените разходи към 31.12.2016 г. са за 173 921 лв. и те са:
- по програма БГ06 "Деца в риск" към община Исперих
– 173 921 лв.
Остатъкът по бюджетната сметка на община Исперих по ДМП на 31.12.2016г. е
0 лв.
V. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
- Община Исперих разполага само с една набирателна сметка с код 3 и размера на
остатъка по нея към 31.12.2016 г. е 477 992 лв.
- ОУ „Васил Априлов” гр. Исперих разполага с една набирателна сметка и остатъкът
по нея към 31.12.2016 г. е 7 308 лв.
VI. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
Към 01.01.2016 г. Община Исперих има текущ дълг в размер на 6 000 000 лв. През
2016 г. е сключен договор за финансов лизинг за закупуване на автомобил в размер на
62 755 лв. Погасен е единия дългосрочен дълг към ФЛАГ „ЕАД” в размер 3 500 000 лв.
изцяло и 336 000 лв. от другия дългосрочнен дълг към ФЛАГ „ЕАД”. Погасен е и
краткосрочния дълг към „Инвестбанк” АД на стойност 1 000 000 лв. Внесените лизингови
вноски през 2016 г. са в размер на 25 083 лв.
Към 31.12.2016г. безлихвените крайният размер на дълга за 2016 година е 1 201 672
лв. /Приложения №№№ 10, 11, 12/.
VII. ОДИТИРАН ОТЧЕТ И ОДИТНО СТАНОВИЩЕ
Съгласно изречение второ на чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси заедно с
годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г. се внасят за приемане и
одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на
годишния финансов отчет на община Исперих за 2016 г.
Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :
На основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 от Закона за
общинския дълг и чл. 50, ал. 1 от Наредба № 12 на Общински съвет Исперих за
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условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Исперих.
РЕШИ :
1. Приема актуализирания план на приходите по бюджета на Община Исперих към
31.12.2016 г.в размер на 17 655 496 лв.в т.число:
за държавни дейности
9 828 331 лв.
за общински дейности
7 827 165 лв.
в т.ч. дофинансиране
933 294 лв.
2. Приема приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г.в размер на
16 761 998 лв. в т.ч.
за държавни дейности
за общински дейности

9 902 993 лв.
6 859 005 лв.

3. Приема актуализирания план на разходите по бюджета на Община Исперих към
31.12.2016 г. в размер на 17 655 496 лв. в т.число:
за държавни дейности
9 828 331 лв.
за общински дейности
7 827 165 лв.
в т.ч. дофинансиране
933 294 лв.
4. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г.в размер на
16 150 051 лв. в т.ч.
за държавни дейности
9 306 130 лв.
за общински дейности
6 097 071 лв.
за дофинансиране
746 850 лв.
5. Приема актуализирания план на капиталовите разходи към 31.12.2016г. в размер
на 3 041 866 лв. в т.число:
за държавни
132 885 лв.
за общински дейности
2 735 822 лв.
в т.ч по Оперативни програми на ЕС
92 354 лв.
за дофинансиране
173 159 лв.
6. Приема разходите за капиталовите разходи към 31.12.2016 г. в
размер на 2 644 287 лв. в т.число:
за държавни
110 097 лв.
за общински дейности
2 410 177 лв.
в т.ч по Оперативни програми на ЕС
72 472 лв.
за дофинансиране
124 013 лв.
7. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г.
съгласно Приложение № 10, Приложение № 11 и Приложение № 12
8. Приема разходите за представителни цели на Общинския съвет
в размер на

15 000 лв.

9. Приема разходите за представителни цели на Кмета
на Община Исперих в размер на

30 000 лв.

10.Приема разходите за награди

700 лв.
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11.Приема разходи за обезщетения и помощи

19 250 лв.

12.Приема разходите за спортни клубове

38 500 лв.

13.Приема разходите за религиозни храмове

1 000 лв.

14.Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове
(-207 059) лв.
15. Приема разходите по сметките за средства от Европейския съюз
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове
(-209 050) лв.
16.Приема остатъка по бюджетните сметки в лева

611 947 лв.

17.Приема остатъка по валутните сметки /в левова равностойност/

0 лв.

18.Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове

1 991 лв.

19.Приема остатъка по набирателните сметки

485 300 лв.

20. Приемa одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за
заверка на годишния финансов отчет на община Исперих за 2016 г.
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.
Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на водещата комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.06.2017 г. от 15.00 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 на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
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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
27.06.2017 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 Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 27.06.2017 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
7
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 Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на
27.06.2017 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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура, спорт
и туризъм».
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на
27.06.2017 г. от 14.30 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-н Нурула.

Хамди Нурула – Председател на ПК по «Предотвратяване и установяване
конфликт на интереси».
На заседание ПК по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”
проведено на 27.06.2017 г. от 16.00 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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения по проекто решенията.
Няма.
Моля, да преминем към гласуване. Този път ще гласуваме поименнно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 29.06.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих
към 31.12.2016 г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За

П

За
За

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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 361
На основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 от Закона за
общинския дълг и чл. 50, ал. 1 от Наредба № 12 на Общински съвет Исперих за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Исперих.
РЕШИ :
1. Приема актуализирания план на приходите по бюджета на Община Исперих към
31.12.2016 г.в размер на 17 655 496 лв.в т.число:
за държавни дейности
9 828 331 лв.
за общински дейности
7 827 165 лв.
в т.ч. дофинансиране
933 294 лв.
2. Приема приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г.в размер на
16 761 998 лв. в т.ч.
за държавни дейности
за общински дейности

9 902 993 лв.
6 859 005 лв.

3. Приема актуализирания план на разходите по бюджета на Община Исперих към
31.12.2016 г. в размер на 17 655 496 лв. в т.число:
за държавни дейности
9 828 331 лв.
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за общински дейности
в т.ч. дофинансиране

7 827 165 лв.
933 294 лв.

4. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г.в размер на
16 150 051 лв. в т.ч.
за държавни дейности
9 306 130 лв.
за общински дейности
6 097 071 лв.
за дофинансиране
746 850 лв.
5. Приема актуализирания план на капиталовите разходи към 31.12.2016г. в размер
на 3 041 866 лв. в т.число:
за държавни
132 885 лв.
за общински дейности
2 735 822 лв.
в т.ч по Оперативни програми на ЕС
92 354 лв.
за дофинансиране
173 159 лв.
6. Приема разходите за капиталовите разходи към 31.12.2016 г. в
размер на 2 644 287 лв. в т.число:
за държавни
110 097 лв.
за общински дейности
2 410 177 лв.
в т.ч по Оперативни програми на ЕС
72 472 лв.
за дофинансиране
124 013 лв.
7. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г.
съгласно Приложение № 10, Приложение № 11 и Приложение № 12
8. Приема разходите за представителни цели на Общинския съвет
в размер на

15 000 лв.

9. Приема разходите за представителни цели на Кмета
на Община Исперих в размер на

30 000 лв.

10.Приема разходите за награди

700 лв.

11.Приема разходи за обезщетения и помощи

19 250 лв.

12.Приема разходите за спортни клубове

38 500 лв.

13.Приема разходите за религиозни храмове

1 000 лв.

14.Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове
(-207 059) лв.
15. Приема разходите по сметките за средства от Европейския съюз
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове
(-209 050) лв.
16.Приема остатъка по бюджетните сметки в лева
17.Приема остатъка по валутните сметки /в левова равностойност/

611 947 лв.
0 лв.

18.Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз
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за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове
19.Приема остатъка по набирателните сметки

1 991 лв.
485 300 лв.

20. Приемa одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за
заверка на годишния финансов отчет на община Исперих за 2016 г.
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.
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ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за
2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г. и максималните
размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по бюджета за 2017 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
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.
С Писмо ФО-25 от 01.06.2017 г., във връзка с Решение № 326 от 04.05.2017г.,
съгласно чл. 89, ал. 1 от ЗДБРБ за 2017 г. бяха трансформирани 285 000 лв. от целевата
субсидия за капиталови разходи от републиканския бюджет в целеви трансфер за
финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на
общински пътища и на улична мрежа. Изменението е намерило отражение в
инвестиционната програма както следва:
Обекти, включени в капиталовата програма на община Исперих, финансирани
от целевите средства по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република
България (ЗДБРБ) за 2017 г:
Обект „Основен ремонт на улици в населените места в община Исперих: с.
Делчево, с. Белинци, с. Подайва, с. Китанчево” – планиран размер на средствата от
целева субсидия за капиталови разходи – 227 500 лв. (I.4.1.1)
Обекти за текущ ремонт, извън капиталовата програма на община Исперих,
които ще бъдат финансирани с трансформираната целева субсидия за извършване
на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа:
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/ ИсперихВазово/RAZ1040/” – в размер 36 000 лв.
Във връзка с постъпили доклади за включване на нови обекти и промяна в
стойностите на съществуващи обекти в инвестиционната програма на община Исперих е
необходимо да се направи следващата актуализация на поименния списък за капиталови
разходи на община Исперих за 2017 година, както следва:
При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих
Нови обекти:
Обект „Ремонт, включително внедряване на мерки за енергийна ефективност и
оборудване на пет детски заведения в община Исперих (СМР и инженеринг)”
(I.2.1.2). Във връзка с окончателно плащане по договор за строителен надзор по
обект „Ремонт, включително внедряване на мерки за енергийна ефективност и
оборудване на пет детски заведения в община Исперих (СМР и инженеринг)” е
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необходимо включването му в инвестиционната програма на община Исперих.
Стойността на окончателното плащане е в размер на 6 000 лв. и за сметка на
собствени бюджетни средства. За обезпечаването на разхода е предвидено
намаление на обект „Общ устройствен план на община Исперих” (III.1.1.1) с 3 188
лв. и на §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 2 812 лв.
Обект „Мултифункционално устройство” (II.1.1.2). Във връзка със закупуване
на мултифункционално устройство на мястото на повреден такъв в дейност
"Общинска администрация" е необходимо включване на стойността му в размер на
399 лв. в капиталовата програма. За обезпечаването на разхода е предвидено
намаление на §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 399 лв.
Обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Лудогорци до напорен
водоем Лудогорци” (II.4.3.2). Във връзка със сключено споразумение с
Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на
дейности по изготвяне на инвестиционен проект за обект „Реконструкция на
довеждащ водопровод от ПС Лудогорци до напорен водоем Лудогорци” е
необходимо включването му в инвестиционната програма на община Исперих.
Стойността на финансирането е в размер на 38 000 лв. и е за сметка на бюджета на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, предвидени за
капиталови разходи през 2017 г.
Обект „Кът за почивка и детска площадка, с. Къпиновци - ПУДООС (II.4.1.2).
Във връзка със сключен договор за финансиране на дейности по проект „Обичам
природата – и аз участвам” са одобрени средства в размер на 9 395 лв. от
„Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда”
(ПУДООС). За изграждане на кът за почивка и детска площадка са предвидени
капиталови разходи в размер на 8 580 лв., а останалите 815 лв. са за закупуване на
материали.
Обект „Климатик” (II.1.1.3). Във връзка със закупуване на климатик на мястото
на повреден такъв в дейност „Общинска администрация” е необходимо включване
на стойността му в размер на 1 400 лв. в капиталовата програма. За обезпечаването
на разхода е предвидено намаление на §§97-00 „Резерв за непредвидени и
неотложни разходи” с 1 400 лв.
Актуализирани обекти:
Обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в ПО
000106 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих” - ПУДООС” (II.4.3.1). Във връзка с
окончателно плащане по договор за строителен надзор по обект „Закриване и
рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в ПО 000106 в землището на с.
Лъвино, общ. Исперих” е необходимо увеличение в стойността на обекта със 8 400
лв. за сметка на собствените бюджетни средства на община Исперих. За
обезпечаването на разхода е предвидено намаление на §§97-00 „Резерв за
непредвидени и неотложни разходи” с 8 400 лв.
Обект „Отоплителен калорифер за зрителната зала на НЧ "Съзнание-1891" Исперих” (II.5.2.1). След окончателното изпълнение на обекта стойността му
възлиза на 29 634 лв. Икономията в размер на 366 лв. от планирания общ размер ще
бъде прехвърлен към обект „Основен ремонт на III етаж на БКС” (I.1.1.1).
Средствата са от целевата субсидия за капиталови вложения от Републиканския
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бюджет.
Обект „Общ устройствен план на община Исперих” (III.1.1.1). Има сключено
споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ)
за финансово подпомагане изработването на проект на общ устройствен план на
община Исперих, като МРРБ ще финансира 65 % от стойността на проекта, но не
повече от 142 650 лв. С оглед на това се променя планираната сума за обекта на
219 462 лв., като собственото участие на Общината се намалява от 80 000 лв. на
76 812 лв.
Обект „Основен ремонт на общински апартамент на ул. "Хан Аспарух" 22, вх.
А, ет. 4, ап. 12а” (I.4.2.1). След извършен анализ на обекта, беше преценено, че
ремонтът който ще бъде извършен не е основен, а текущ, и следователно е
необходимо този обект да отпадне от инвестиционната програма, като със
стойността му в размер на 7 500 лв. да бъде завишен §§10-30 „Текущ ремонт” в
дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие".
Обект „Основен ремонт на общински апартамент на ул. "Хан Аспарух" бл. 7,
вх. Б, ап. 39” (I.4.2.2). След извършен анализ на обекта, беше преценено, че
ремонтът който ще бъде извършен не е основен, а текущ, и следователно е
необходимо този обект да отпадне от инвестиционната програма, като със
стойността му в размер на 5 000 лв. да бъде завишен §§10-30 „Текущ ремонт” в
дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие".
Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих са
отразени в приложение № 1 към настоящата докладна, като общата рамка на капиталовите
разходи възлиза на – 967 818 лв.
С Решение 272 от 27.01.2017 г. на Общински съвет - Исперих са приети
максималните размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по
бюджета на община Исперих за 2017 г. Същите бяха изчислени преди съставяне на
годишния финансов отчет за 2016 г. на база текущи данни към него момент. След
съставения годишен финансов отчет и допълнителните трансфери по тази докладна
записка в размер на 190 045 лв. е необходимо да се актуализират размерите на тези
показатели, както следва:
- Максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без Фонд
работна заплата), които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от 6 070 360 лв.
на 6 379 151 лв.
- Максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат да
бъдат поети през 2017 г. от 7 178 564 лв. на 7 649 720 лв.
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Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.51 от ЗДБРБ за 2017 г., чл. 94, ал. 3, т. 1
и 2 , чл. 124, ал. 2 и 3 и чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, Общински
съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 г.
съгласно Приложение №1 на стойност 967 818 лв.
2. Увеличава плана на трансферите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§61-01 „трансфери между бюджети - получени трансфери (+)” с 180 650 лв.
3. Увеличава плана на трансферите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§64-01 „получени трансфери (+)” с 9 395 лв.
4. Увеличава плана на разходите в дейност общинска отговорност „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” при
първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-15 „Материали”с 815
лв.
5. Увеличава плана на разходите в дейност общинска отговорност „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” при
първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-30 „Текущ ремонт”с 12
500 лв.
6. Намалява плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 13 011 лв.
7. Одобрява собствено финансиране за изработване на проект на Общ устройствен план на
община Исперих в размер на 76 812 лв.
8. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без ФРЗ),
които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от 6 070 360 лв. на 6 379 151 лв.

9. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат да
бъдат поети през 2017 г. от 7 178 564 лв. на 7 649 720 лв.

10. 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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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, председателите на постояните комисии за становища.
Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на водещата комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.06.2017 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
5
5
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе 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
27.06.2017 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 Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 27.06.2017 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
7
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 Мюсреф.
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Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на
27.06.2017 г. от 14.00 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.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура, спорт
и туризъм».
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на
27.06.2017 г. от 14.30 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 Нурула.

Хамди Нурула – Председател на ПК по «Предотвратяване и установяване
конфликт на интереси».
На заседание ПК по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”
проведено на 27.06.2017 г. от 16.00 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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения по проекто решенията.
Няма.
Моля да преминем към поименнно гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 29.06.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за
2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г. и максималните
размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по бюджета за 2017 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.
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

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За

П

За
За

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
22
22
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 362
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.51 от ЗДБРБ за 2017 г., чл. 94, ал. 3, т. 1
и 2 , чл. 124, ал. 2 и 3 и чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, Общински
съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 г.
съгласно Приложение №1 на стойност 967 818 лв.
2. Увеличава плана на трансферите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§61-01 „трансфери между бюджети - получени трансфери (+)” с 180 650 лв.
3. Увеличава плана на трансферите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§64-01 „получени трансфери (+)” с 9 395 лв.
4. Увеличава плана на разходите в дейност общинска отговорност „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” при
първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-15 „Материали”с 815
лв.
5. Увеличава плана на разходите в дейност общинска отговорност „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” при
първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-30 „Текущ ремонт”с 12
500 лв.
6. Намалява плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 13 011 лв.
7. Одобрява собствено финансиране за изработване на проект на Общ устройствен план на
община Исперих в размер на 76 812 лв.
8. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без ФРЗ),
които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от 6 070 360 лв. на 6 379 151 лв.

9. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат да
бъдат поети през 2017 г. от 7 178 564 лв. на 7 649 720 лв.
10. 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.
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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 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Прекратяване на Сдружение с нестопанска цел „ Лудогорие ЕКО”.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 1 от 10.01.2009 г., по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски окръжен съд е
регистрирано Сдружение с нестопанска цел с наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със
седалище и адрес на управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, с предмет на
дейност: Сътрудничество в областта на управлението на отпадъците, осъществявано на
базата на доброволност, равнопоставеност, взаимен интерес, гъвкавост и динамичност,
прозрачност и отговорност.
Сдружението е създадено по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел /ЗЮЛНЦ/ като форма на сътрудничество, определена в Споразумение от 16.05.2008 г.
изготвено в съответствие с изискванията на чл.61 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и в него участват Община Разград, Община Исперих, Община
Кубрат, Община Лозница, Община Завет, Община Цар Калоян и Община Самуил. С
Решение №56 по Протокол № 9 от проведено заседание на Общински съвет Исперих на
28.05.2008 г. цитираното по-горе Споразумение е одобрено от Общински съвет Исперих,
дадено е съгласие община Исперих да участва в сдружението и е определен за
представител на Община Исперих в сдружението по реда на ЗЮЛНЦ тогавашния Кмет –
г-н Адил Ахмед Решидов.

95

Съгласно чл.16 от Устава на сдружението – Общинските съвети на общините –
членове на Сдружението упълномощават свои представители, които да представляват
общината в сдружението, като определят поне двама представители – един основен
представител и един заместник, а съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация в правомощията на общинския съвет
е да приеме решение, с което да определи лицето или лицата, които ще представляват
общината в юридическите лица с нестопанска цел и ще участват в техните ръководни
органи.
В съответствие с разпоредбите на чл.13, ал.1, т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и т.7 от ЗЮЛНЦ
и чл.22, т.4 и т.8 от Устава на сдружението, юридическото лице с нестопанска цел се
прекратява с решение на върховния си орган – Общото събрание, което също така избира
и освобождава членовете на Управителния съвет.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ
С Решение № 1 от 10.01.2009 г., по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски окръжен съд е
регистрирано Сдружение с нестопанска цел с наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със
седалище и адрес на управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, с предмет на
дейност: Сътрудничество в областта на управлението на отпадъците, осъществявано на
базата на доброволност, равнопоставеност, взаимен интерес, гъвкавост и динамичност,
прозрачност и отговорност.
Сдружението е създадено по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел /ЗЮЛНЦ/ като форма на сътрудничество, определена в Споразумение от 16.05.2008 г.
изготвено в съответствие с изискванията на чл.61 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и в него участват Община Разград, Община Исперих, Община
Кубрат, Община Лозница, Община Завет, Община Цар Калоян и Община Самуил. С
Решение №56 по Протокол № 9 от проведено заседание на Общински съвет Исперих на
28.05.2008 г. цитираното по-горе Споразумение е одобрено от Общински съвет Исперих,
дадено е съгласие община Исперих да участва в сдружението и е определен за
представител на Община Исперих в сдружението по реда на ЗЮЛНЦ тогавашния Кмет –
г-н Адил Ахмед Решидов.
Съгласно чл.16 от Устава на сдружението – Общинските съвети на общините –
членове на Сдружението упълномощават свои представители, които да представляват
общината в сдружението, като определят поне двама представители – един основен
представител и един заместник, а съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация в правомощията на общинския съвет
е да приеме решение, с което да определи лицето или лицата, които ще представляват
общината в юридическите лица с нестопанска цел и ще участват в техните ръководни
органи.
В съответствие с разпоредбите на чл.13, ал.1, т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и т.7 от ЗЮЛНЦ
и чл.22, т.4 и т.8 от Устава на сдружението, юридическото лице с нестопанска цел се
прекратява с решение на върховния си орган – Общото събрание, което също така избира
и освобождава членовете на Управителния съвет.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 и чл.22, ал.1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, ал.1,
т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и т.7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел Общински
съвет – Разград
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Р Е Ш И:
1. Определя Бейсим Руфад Расим , в качеството му на кмет на Община Исперих за
основен представител на Общината пред ръководните органи на Сдружение с нестопанска
цел с наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес на управление:
гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, създадено с Решение № 1 от 10.01.2009 г., по ф.д. №
1/2009 г. на Разградски окръжен съд и в тази връзка да подписва всички документи.
2. Определя Севим Адем Махмуд, в качеството й на Секретар на Община Исперих
за заместник на определеното по т.1 лице.
3. Възлага на кмета на Община Исперих да участва в ръководните органи на
сдружението.
4. Дава съгласие за прекратяване на Сдружение с нестопанска цел с наименование
„ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес на управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ №
37а, създадено с Решение № 1 от 10.01.2009 г., по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски окръжен
съд.
Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи
Административен съд – гр. Разград.

на

оспорване

в

срока

по

АПК

пред

Предлагам по т.2 от проекто решението за заместник на определеното по т.1 лице
да бъде Севим Адем – Секретар на Община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 27.06.2017 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
7
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 Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.06.2017 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
5
5
0
0
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Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения по проекто решенията.
По предложението на Кмета на Община Исперих по т.2 от проекто решението за
заместник на определеното по т.1 лице да бъде Севим Адем – Секретар на Община
Исперих.
Има ли други предложения.
Няма.
Моля да преминем към гласуване на предложението направено от Кмета на Община
Исперих, а именнно
т.2. Определя Севим Адем, в качеството й на Секретар на Община Исперих за
заместник на определеното по т.1 лице.
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
22
22
0
0
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на решението с направеното допълнение.
Гласуването е поименнно.
Заповядайте.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 29.06.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Прекратяване на Сдружение с нестопанска цел „ Лудогорие ЕКО”.
Начин на гласуване
№

Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

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
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

П
П
П
П
П
П

За

П

За
За

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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 363
В съответствие с разпоредбите на чл.13, ал.1, т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и т.7 от ЗЮЛНЦ
и чл.22, т.4 и т.8 от Устава на сдружението, юридическото лице с нестопанска цел се
прекратява с решение на върховния си орган – Общото събрание, което също така избира
и освобождава членовете на Управителния съвет.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ
С Решение № 1 от 10.01.2009 г., по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски окръжен съд е
регистрирано Сдружение с нестопанска цел с наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със
седалище и адрес на управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, с предмет на
дейност: Сътрудничество в областта на управлението на отпадъците, осъществявано на
базата на доброволност, равнопоставеност, взаимен интерес, гъвкавост и динамичност,
прозрачност и отговорност.
Сдружението е създадено по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел /ЗЮЛНЦ/ като форма на сътрудничество, определена в Споразумение от 16.05.2008 г.
изготвено в съответствие с изискванията на чл.61 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и в него участват Община Разград, Община Исперих, Община
Кубрат, Община Лозница, Община Завет, Община Цар Калоян и Община Самуил. С
Решение №56 по Протокол № 9 от проведено заседание на Общински съвет Исперих на
28.05.2008 г. цитираното по-горе Споразумение е одобрено от Общински съвет Исперих,
дадено е съгласие община Исперих да участва в сдружението и е определен за
представител на Община Исперих в сдружението по реда на ЗЮЛНЦ тогавашния Кмет –
г-н Адил Ахмед Решидов.
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Съгласно чл.16 от Устава на сдружението – Общинските съвети на общините –
членове на Сдружението упълномощават свои представители, които да представляват
общината в сдружението, като определят поне двама представители – един основен
представител и един заместник, а съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация в правомощията на общинския съвет
е да приеме решение, с което да определи лицето или лицата, които ще представляват
общината в юридическите лица с нестопанска цел и ще участват в техните ръководни
органи.
В съответствие с разпоредбите на чл.13, ал.1, т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и т.7 от ЗЮЛНЦ
и чл.22, т.4 и т.8 от Устава на сдружението, юридическото лице с нестопанска цел се
прекратява с решение на върховния си орган – Общото събрание, което също така избира
и освобождава членовете на Управителния съвет.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 и чл.22, ал.1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, ал.1,
т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и т.7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел Общински
съвет – Разград
Р Е Ш И:
1. Определя Бейсим Руфад Расим , в качеството му на кмет на Община Исперих за
основен представител на Общината пред ръководните органи на Сдружение с нестопанска
цел с наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес на управление:
гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, създадено с Решение № 1 от 10.01.2009 г., по ф.д. №
1/2009 г. на Разградски окръжен съд и в тази връзка да подписва всички документи.
2. Определя Севим Адем Махмуд, в качеството й на Секретар на Община Исперих
за заместник на определеното по т.1 лице.
3. Възлага на кмета на Община Исперих да участва в ръководните органи на
сдружението.
4. Дава съгласие за прекратяване на Сдружение с нестопанска цел с наименование
„ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес на управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ №
37а, създадено с Решение № 1 от 10.01.2009 г., по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски окръжен
съд.
Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи
Административен съд – гр. Разград.
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ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула–Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по Договор №
BG05M2OP001-3.002-0367, във връзка с изпълнението на проект „Образователна
интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“, финансиран по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула–Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми общински съветници,
На 23.01.2017г. Община Исперих подписа договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0367 за реализацията на проект
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“.
Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 и е на стойност 345 353,33лв.
Основната цел на проекта е създаване на условия за по-добра и успешна
социализация на ученици от маргинализирани етнически малцинства в община Исперих,
чрез осигуряване на равен достъп до училищно образование, засилване мотивацията на
тези ученици и техните родители за участие в образователния процес и повишаване
качеството на образованието в 7 училища на общината, в които се обучават представители
на различни етноси. Целеви групи са деца, ученици и младежи от маргинализирани
общности, участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, както и
техните родители. Проектът е отговор на необходимостта от решаване на специфичните
проблеми на учениците от етническите малцинства, които затрудняват качественото им
образование, възпитание и равноправна интеграция. Тези проблеми са ясно
идентифицирани на общинско ниво и са отразени в приетия Общински план за действие
на Община Исперих за интеграция на ромите 2015-2020:
- затруднена адаптация към училище поради нисък социално-икономически
статус и лошо владеене на българския език;
- слабо усвояване на учебния материал;
- нередовна посещаемост и отпадане от училище;
- недостатъчна гъвкавост и недостиг на материални ресурси при избора на форми
за обучение, с оглед успеваемостта на децата и създаването на предпоставки за
задържането им в училище;
- прояви на дискриминация;
- недостиг на ресурси и дейности в училищата за съхраняването и развитието на
специфичната културна идентичност на учениците от етническите малцинства;
- недостатъчно добра подготовка на учителите за работа в мултиетническа среда;
- недостатъчна активност на родителите във възпитателния и образователния
процес.
Дейностите по проекта включват:
- подобряване на образователната среда в училищата, в които се обучават
ученици от етническите малцинства;
- насърчаване общуването между децата от различните етноси в неформална
среда;
- осигуряване на подкрепа за семействата от уязвими етнически малцинства за
ефективно включване на децата им в образователния процес;
- насърчаване участието на родителите в работата на училището и
образователния процес;
- съхранение на културната идентичност на етническите малцинства и
преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на различен етнически
произход и културна идентичност.
Осъществяването на проектните дейности би било конкретна стъпка в посока
успешна образователна интеграция на учениците от етническите малцинства на
територията на община Исперих.
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Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта и съгласно чл.4, т.4.1. от
Договора за финансиране, Община Исперих има право да подаде до Управляващия орган
искане за авансово плащане в размер на 20% от стойността на проекта. Към искането за
плащане трябва да представи запис на заповед за стойността на аванса.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.4, т.4.1. от Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0367
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Исперих да издаде Запис на заповед без
протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и било
характер, в полза на Министерство на образованието и науката, платим при предявяване,
който обезпечава пълният размер на авансовото плащане по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020 с рег. № BG05M2OP001-3.002-0367 по проект
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“,
в размер на 69 070,67 лв. /шестдесет и девет хиляди седемдесет лева и шестдесет и седем
стотинки/, представляващи 20% от стойността на предоставената от Управляващия орган
безвъзмездна финансова помощ.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши необходимите действия по
изпълнение на решението.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на
27.06.2017 г. от 14.00 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.
Заповядайте г-н Сюлейман.
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Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.06.2017 г. от 15.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
5
5
0
0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекто решенията.
Няма.
Гласуването е поименнно.
Заповядайте.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 29.06.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула–Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по Договор №
BG05M2OP001-3.002-0367, във връзка с изпълнението на проект „Образователна
интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“, финансиран по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
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.

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

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За

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

САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За

П

За
За

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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 364
На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.4, т.4.1. от Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0367
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Исперих да издаде Запис на заповед без
протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и било
характер, в полза на Министерство на образованието и науката, платим при предявяване,
който обезпечава пълният размер на авансовото плащане по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020 с рег. № BG05M2OP001-3.002-0367 по проект
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“,
в размер на 69 070,67 лв. /шестдесет и девет хиляди седемдесет лева и шестдесет и седем
стотинки/, представляващи 20% от стойността на предоставената от Управляващия орган
безвъзмездна финансова помощ.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши необходимите действия по
изпълнение на решението.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула–Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: отмяна на чл.14, т.5 и т.6; чл.20, ал.3, т.2; чл.30, ал.4, ал.5 и ал.6; чл.31,
ал.1, т.4 от Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на
община Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула–Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С решение № 207 от 29.09.2016г. Общински съвет - Исперих прие Наредба № 29 за
условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна
възраст в детските градини и училищата на територията на община Исперих. По протест
на прокурор от Окръжна прокуратура - гр.Разград, в Административен съд - Разград е
образувано производство по реда на чл.185-196 от АПК. Оспорвани са разпоредбите на
чл.14, т.5 и т.6; чл.20, ал.3, т.2; чл.30, ал.4, ал.5 и ал.6; чл.31, ал.1, т.4 от Наредбата. В
нормата на чл.14, т.5 и ал.6 е посочено, че към заявлението за записване на дете в
предучилищна възраст в детската градина или училище се прилагат документ за наличие
или липса на задължения към Община Исперих и документ за наличие или липса на
неплатени такси в общинските детски градини на територията на община Исперих. Чл.20,
ал.3, т.2 дава предимство за записване на деца на родители/ настойници, работещи в
съответната детска градина или училище. Съгласно чл.30 (4) Преместване на дете от една
в друга детска градина на територията на община Исперих е възможно само след
заплащане на дължимите такси за ползване на детска градина по Наредба № 11 от
20.12.2013г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Исперих. (5) Директорът на приемащата детска градина на
територията на община Исперих задължително извършва проверка в електронната
система за присъствие на детето в електронния регистър и ако детето е записано там,
изисква от родителите/ настойниците/ да представят документ за липса на задължения за
ползване на детска градина на територията на община Исперих, издаден от предходната
детска градина. (6) При липса на такъв документ детето не може да бъде записано в друга
детска градина на територията на община Исперих. В чл.31, ал.1, т.4 е регламентирано
отписването на децата от първа и втора група при неплащане на такса за ползване на
детска градина, съгласно Наредба № 11 от 20.12.2013г. Атакуваните разпоредби се считат
за дискриминационни и ограничаващи правото на децата за равен достъп до образование,
поради което се налага тяхната отмяна.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Отменя чл.14, т.5 и т.6; чл.20, ал.3, т.2; чл.30, ал.4, ал.5 и ал.6; чл.31, ал.1, т.4 от
Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в
предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община
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Исперих.
2. Актуализира Приложение № 1 към чл.12 от Наредба № 29 за условията и реда за
записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини
и училищата на територията на община Исперих.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура, спорт
и туризъм».
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на
27.06.2017 г. от 14.30 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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на
27.06.2017 г. от 14.00 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.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 27.06.2017 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
7
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.
Мнения, предложения по проекто решенията имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 365
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
3. Отменя чл.14, т.5 и т.6; чл.20, ал.3, т.2; чл.30, ал.4, ал.5 и ал.6; чл.31, ал.1, т.4 от
Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в
предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община
Исперих.
4. Актуализира Приложение № 1 към чл.12 от Наредба № 29 за условията и реда за
записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини
и училищата на територията на община Исперих.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Приета с Решение № 207 от 29.09.2016г по Протокол № 18, изм. и допълнен с
Решение № 365 по Протокол № 32 от 29.06.2017 г.
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване
и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на
територията на община Исперих, в съответствие със Закона за предучилищното и
училищното образование.
Чл.2. С Наредбата се изпълнява националната образователна политика в частта й
за предучилищното образование при спазване на следните принципи:
1.единна държавна образователна политика за осигуряване правото на
предучилищно образование;
2.ориентираност към интереса и мотивацията на детето, към възрастовите и
социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените
компетентности на практика;
3.равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;
4.равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на
предучилищното образование;
5.запазване и развитие на българската образователна традиция;
6.хуманизъм и толерантност;
7.съхраняване на културното многообразие и приобщаване към българския език;
8.иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на
образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите
от иновациите;
9.прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на
предучилищното образование;
10.автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и
децентрализация;
11.ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска
цел, родителите/ настойниците и други заинтересовани страни и диалог между тях по
въпросите на образованието.
ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ
НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ОБРАЗОВАНИЕ

НА

Чл.3. Предучилищното образование се осъществява в общинските детски
градини на територията на община Исперих, а задължителното предучилищно
образование – и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това, при
условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното
образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и
информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл.4. (1) Детската градина е институция в системата на предучилищното и
училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца
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от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния
образователен стандарт за предучилищното образование. Постъпването на децата за
предучилищно образование в община Исперих се осъществява целогодишно.
(2) Децата постъпват в детска градина не по-рано от учебната година, която
започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.
(3) В детските градини могат да се приемат за отглеждане, възпитание,
социализация и обучение деца, навършили две години към началото на учебната година
на постъпването – по преценка на родителя/ настойника и/или при липса на яслена група в
съответното населено място и при наличие на свободни места в детската градина.
Предучилищното образование в тези случаи се осъществява при условията и по реда на
Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от
17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от Министерство на образованието и
науката), като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето.
(4) В детските градини на територията на община Исперих могат да се разкриват
и яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст. Децата
постъпили в яслени групи в детските градини се отглеждат, възпитават, социализират и
обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на Министерство на
здравеопазването и Министерство на образованието и науката.
Чл.5. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи,
както следва:
1. първа възрастова група – 3-4 годишни, а в случаите на чл. 4, ал. 3 – 2-4
годишни;
2. втора възрастова група – 4-5 годишни;
3. трета подготвителна възрастова група – 5-6 годишни;
4. четвърта подготвителна възрастова група – 6-7 годишни.
(2) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и
четвърта подготвителна възрастова група.
(3) Продължителността на предучилищното образование във всяка от
възрастовите групи по ал.1 е една учебна година.
(4) Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е
с продължителност 12 месеца. В случай, че 15 септември е почивен ден, тя започва на
първия следващ работен ден.
(5) Учебната година включва учебно и неучебно време. Учебното време през
учебната година е в периода 15 септември до 31 май на следващата календарна година.
(6) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с
начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите
избират една от формите по чл.7 от Наредбата. Родителите/ настойниците, които не
запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование в детска
градина или училище се наказват с глоба в размер от 50 до 150лв. съгласно чл.347 от
ЗПУО. Родителите/ настойниците на децата, които подлежат на задължително
предучилищно образование, носят отговорност за редовната посещаемост на децата в
детската градина или училище съгласно чл.210, ал.1 от ЗПУО.
(7) Задължителното предучилищно образование в детските градини и училищата
на територията на община Исперих е безплатно. Правото на безплатно образование се
упражнява като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от
държавния бюджет и се ползва безплатно материалната база за обучение и за развитие на
интересите и способностите на децата. В края на предучилищното образование се издава
удостоверение за задължително предучилищно образование по ред, определен с
държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
Чл.6. (1) Децата от възрастовите групи по чл.5, ал.1, в зависимост от броя им, се
разпределят в групи.
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(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната
възрастова група по ал.1 може да се сформира разновъзрастова група.
(3) Броят на групите и броят на децата в тях се определят от директора на
детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния
образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на
детските градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(4) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой
по чл.60 от ЗПУО, които са останали незаети след запиване на всички желаещи деца към
определен момент.
Чл.7. (1) Предучилищното образование в община Исперих се осъществява при
целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.
(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в
съответствие с чл.5, ал.1 на тази Наредба.
(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за
целодневна или полудневна организация, а самостоятелната – за отделно дете извън
групите по чл.5, ал.1 на тази Наредба.
Чл.8. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно
дете (в случаите на почасова и самостоятелна организация) се определя от директора на
детската градина в съответствие с желанието на родителите/ настойниците след
съгласуване с финансиращия орган.
Чл.9. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и
почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни
причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.
(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е
допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от
родителите/ настойниците в срок, определен с Правилника за дейността на детската
градина или училището.
(3) Извън случаите по ал.2 отсъствие на децата от подготвителните групи е
допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за
съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.
ГЛАВА ТРЕТА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РАЗДЕЛ І.
ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Чл.10. Сроковете за организиране и провеждане на приема и записването на деца
за следващата учебна година и началото на работа на първа група се публикуват на видно
място в детската градина и училище.
Чл.11. Отговорност на родителите/ настойниците е да следят информацията за
прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.
Чл.12. Кандидатите подават заявление по образец съгласно Приложение 1 от
настоящата Наредба, където задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, адрес
на родителите/ настойниците и телефони за връзка.
Чл.13. Кандидатстването се осъществява по определения ред от родител/
настойник на детето, който носи отговорност за коректността на подадената информация.
При подаване на документите се носят и оригиналите на съответните документи,
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необходими за сверяване на данните. Към заявлението в детската градина и училище се
прилагат техни копия.
Чл.14. Към заявлението по чл.12 се прилагат:
1. Копие от акта за раждане на детето;
2. Копие от личната карта на родителите/ настойниците. При упълномощаване от
страна на родителя/ настойника на трето лице – и копие от личната карта на
упълномощеното лице и пълномощно в оригинал;
3. Документ за здравния и имунизационния статус на детето;
4. Документи, доказващи предимство (ако има основание);
5. (Отм. с Решение №365 по Протокол №32 от 29.06.2017г. на Общински съвет
Исперих);
6. (Отм. с Решение №365 по Протокол №32 от 29.06.2017г. на Общински съвет
Исперих).
Чл.15. (1) Приемът на документите за кандидатстване се извършва от директора
на детската градина и училище или от упълномощено със заповед от него лице, които
сверяват данните от акта за раждане на детето и документа за самоличност на родителя/
настойника. Издава се пореден входящ номер от деловодната система на детската градина
и училище.
(2) Приемът на деца за първа възрастова група се извършва от комисия,
определена със заповед на директора на детската градина.
Чл.16. (1) Документи за записване на децата в детските градини и училища се
подават целогодишно.
(2) Срокът за подаване на заявления за прием на деца, навършващи 3 години в
годината на приема за първа възрастова група, е в периода от 15 януари до 31 май на
съответната календарна година.
(3) Срокът за подаване на заявления за прием на деца в яслена група е в периода
от 15 януари до 31 май на съответната календарна година. При наличие на свободни места
деца се приемат целогодишно.
Чл.17. Неподадени в срок заявления за прием в първа възрастова група могат да
се представят в детската градина и след тази дата, като приемът се осъществява в
зависимост от свободните места в съответната детска градина.
Чл.18. Родители/ настойници/ упълномощени лица, кандидатстващи за записване
на децата в повече от една детска градина и училище, задължително посочват това
обстоятелство в заявлението си.
РАЗДЕЛ ІІ.
ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ
ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Чл.19. При записването на децата не се допускат никакви ограничения на
правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол,
произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и
обществено положение или имуществено състояние.
Чл.20. (1) Записването на децата в общинските детски градини и училища се
извършва по реда на входящия номер на заявлението за кандидатстване за прием при
наличие на свободни места, ако не са заявили предимство по ал.3.
(2) С решение на Педагогическия съвет на детската градина могат да се приемат и
други допълнителни критерии за записване на децата като се спазва принципа на равни
права и не се създават условия за дискриминация на децата.
(3) При записване с предимство се ползват:
1. Деца с брат или сестра, посещаващи същата детска градина и училище.
2. (Отм. с Решение №365 по Протокол №32 от 29.06.2017г. на Общински съвет
Исперих).
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3. Деца, на които единият или двамата родители са починали или неизвестни.
4. Трето и следващо дете на многодетни родители.
5. Деца близнаци.
6. Деца със специални образователни потребности и/или с над 50% увреждане по
решение на ТЕЛК.
7. Деца от приемни семейства и центрове за настаняване от семеен тип.
8. Деца, на които поне единият родител е с инвалидност 70% и повече от 70% по
решение на ТЕЛК/ НЕЛК.
9. Деца с настоящ адрес по местоживеене в населеното място, в което се намира
детската градина и училище.
Чл.21. Заявленията за деца, чиито родители са заявили основание за ползване на
предимство, но не са представили необходимите документи, доказващи това, се
разглеждат по общия ред.
Чл.22. (1) В група в детска градина и в училище може да се обучават до три деца
със специални образователни потребности.
(2) В случаите, когато на територията на населеното място няма друга група,
която да осигурява същото по вид образование, броят на децата със специални
образователни потребности в конкретна група може да бъде по-голям от посочения в ал.1
след разрешение на Началника на Регионално управление на образованието – Разград.
Предложенията за увеличаване на броя на децата се правят от екипа по чл.188 от ЗПУО, а
когато не е формиран – по предложение на екипа по чл.190 от ЗПУО.
Чл.23. При записване на децата за самостоятелна организация на
предучилищното образование по заявено желание на родителя/ настойника се прилага и
решение на експертната комисия в регионалното управление по образование по чл.67, ал.2
от ЗПУО и копие от документите по чл.18, ал.2 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за
предучилищното образование:
1. Копие от акта за раждане на детето;
2. Копие от лична карта на родителите/ настойниците;
3. Декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите
особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на
физическото и психическото му здраве и благополучие;
4. Програма за развитие на детето, която задължително съдържа:
а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните
потребности и интересите на детето и гарантиращи постигането на целите по чл.5
от Закона за предучилищното и училищното образование;
б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите по чл.28,
ал.2 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование за
съответната възрастова група;
в) списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.
Чл.24. (1) Процедурата по записване на децата в първа група се осъществява по
следния ред:
1. Списъкът на приетите деца се изнася на информационно табло в детската
градина до 01 юли.
2. От 1 до 15 юли родителите/ настойниците на приетите деца писмено
декларират желанието си детето им да бъде записано в съответната детска градина.
3. При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от
чакащи неприети деца.
4. Свободно място по смисъла на тази наредба е незаето място към 01 септември
на съответната година.
Чл.25. Директорите на общинските детски градини до 2 септември представят
информация в Дирекция „Хуманитарни дейности” в Общинска администрация Исперих за
приетите деца в детската градина за новата учебна година.
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Чл.26. Приетите деца постъпват в детската градина до 15 септември на
съответната година. В случай, че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската
градина на първия следващ работен ден.
Чл.27. Децата постъпват в детска градина на територията на община Исперих
след представяне на изискуемите медицински документи съгласно чл.4, ал.2 от Наредба №
3/ 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини на Министерство на
здравеопазването.
Чл.28. (1) Новоприетите в подготвителните групи деца постъпват в детската
градина и училище до 15 септември на съответната година. В случай че 15 септември е
почивен ден, те постъпват в детската градина на първия следващ работен ден.
(2) В подготвителните групи могат да постъпват деца и след 15 септември, ако
след сверяване със списъците от ГРАО, се открият незаписани в детски градини деца,
подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.
Чл.29. Родителите/ настойниците в началото на учебната година се запознават с
правилника за дейността на детската градина. Списъците с подписите на родителите/
настойниците се съхраняват в съответната образователна институция.
РАЗДЕЛ ІІІ.
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Чл.30. (1) Децата в общинските детски градини и училища може да се преместват
в други детски градини и училища на територията на община Исперих през цялата учебна
година при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.
(2) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина след
подаване на писмено заявление от родителите/ настойниците им до директора на детската
градина.
(3) Преместването в трета и четвърта подготвителна група се извършва с
Удостоверение за преместване.
(4) (Отм. с Решение №365 по Протокол №32 от 29.06.2017г. на Общински съвет
Исперих);
(5) (Отм. с Решение №365 по Протокол №32 от 29.06.2017г. на Общински съвет
Исперих);
(6) (Отм. с Решение №365 по Протокол №32 от 29.06.2017г. на Общински съвет
Исперих);
(7) За извършеното преместване писмено се информира Дирекция „Хуманитарни
дейности” в Общинска администрация Исперих.
РАЗДЕЛ ІV.
ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Чл.31. (1) Децата от детските градини и училища се отписват:
1. По желание на родителите/ настойниците.
2. При постъпване в І клас /за детските градини/.
3. При отсъствие повече от два месеца без писмено заявление от родителите/
настойниците до директора на съответната образователна институция децата от първа и
втора група се отписват;
4. (Отм. с Решение №365 по Протокол №32 от 29.06.2017г. на Общински съвет
Исперих);
5. При системно неспазване и нарушаване /от страна на родителите/
настойниците/ на реда в детската градина, посочен в правилника за дейността на детската
градина;
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(2) Отписването на децата от първа и втора възрастова група се извършва
целогодишно с подаване на заявление от родителите/ настойниците до директора на
детската градина. В заявлението се посочват причините за отписване и датата, от която
детето да бъде отписано от детската градина.
(3) Отписване на деца от трета и четвърта подготвителна възрастова група, за
които предучилищното образование е задължително, се допуска само по здравословни
причини, удостоверени от компетентен орган или по други уважителни семейни причини,
посочени в заявление от родителите/ настойниците до директора на детската градина и
училище.
(4) При отписване на деца по ал.3 по уважителни семейни причини от
родителите/ настойниците се посочват населеното място и приемащата детска градини и
училище, където отписаното дете ще продължи задължителното си предучилищно
образование.
(5) (Отм. с Решение №365 по Протокол №32 от 29.06.2017г. на Общински съвет
Исперих).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на
територията на община Исперих е разработена в изпълнение на чл.59, ал.1 и чл.61 от
Закона за предучилищното и училищното образование и чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредба № 5
от 03.06.2016г. за предучилищното образование.
§2 Контрол по изпълнение на Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и
училищата на територията на община Исперих се осъществява от кмета на община
Исперих или от определени от него длъжностни лица.
§3 Наредбата е приета с Решение №207 по Протокол №18 от 29.09.2016 г. на
Общински съвет – Исперих и влиза в сила от влизане в сила на решението, с което е
приета.
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Приложение № 1 към чл.12 от Наредба № 29 за
условията и реда за записване, отписване и преместване
на децата в предучилищна възраст в детските градини
и училищата на територията на община Исперих

До
Директора на
……..............…………………
……………..................………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за прием на деца в предучилищна възраст в детски градини/училища
на територията на община Исперих
от...................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на родителя/настойник /упълномощено лице)

живущ(а) в гр./с ................................................, ул.№ ………………………........……......…
тел. ....................................., e-mail:………....................................................................…….…
Уважаеми г-н/ г-жо Директор,
Моля, да приемете детето ми ........................................…...........................................
(име, презиме и фамилия) с ЕГН........................................ в поверената Ви детска
градина.
В момента детето посещава/ не посещава яслени групи в Детска градина „Първи
юни” гр.Исперих.
Данни на родителите/ настойниците:
1.
………………………………………………………............................……...……………...….
(име, презиме и фамилия на родителя/настойник )

с месторабота:………………………………… на длъжност…....……..…………….
тел......................................, e-mail:………………………..
2.
………………………………………………………............................………………...…...….
(име, презиме и фамилия на родителя/настойник )

с месторабота:………………………………… на длъжност…....……..…………….
тел......................................, e-mail:………………………..
Декларирам следните предимства при прием:
1. Деца с брат или сестра, посещаващи същата детска градина и училище
име, презиме, фамилия: ..………............................................., ЕГН…………………
име, презиме, фамилия: ..………............................................., ЕГН…………………
име, презиме, фамилия: ..………............................................., ЕГН…………………
2. Деца, на които единият или двамата родители са починали или неизвестни
/смъртен акт № ………………………………./
3. Трето и следващо дете на многодетни родители
/актове за раждане: ………………………………………............................................/
4. Деца близнаци
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/актове за раждане: ………………………………………............................................/
5. Деца със специални образователни потребности и/или с над 50% увреждане по
решение на ТЕЛК
/становище на екип за комплексно педагогическо оценяване при РУО
….............................................. и/или решение на ТЕЛК №………….…...........................…/
6. Деца от приемни семейства и Център за настаняване от семеен тип
……….................
7. Деца, на които поне единият родител е с инвалидност 70% и повече от 70% по
решение на ТЕЛК/НЕЛК
/решение на ТЕЛК/ НЕЛК №………….…........................./
АКО СТЕ В НЯКОЯ ОТ ГОРНИТЕ КАТЕГОРИИ, Я ОТБЕЛЕЖЕТЕ:
Всяко от посочените обстоятелства докажете с необходимите документи

Прилагам следните документи:
1.Копие от акт за раждане на детето;
2.Копие от лична карта на родителите/ настойниците;
3. Документ за здравния и имунизационния статус на детето;
4. Документи, доказващи предимство (ако има основание).
ДЕКЛАРИРАМ:
1.Запознат/а/ съм с Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на
територията на община Исперих;
2.Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД
и като такива попадат под специален режим на защита;
3.Подал/а/ съм заявление за прием и в други детски градини на територията на община
Исперих, както следва:
 ………………………………………………………………………………………,
 ………………………………………………………………………………………,
 ………………………………………………………………………………………,

Подал заявлението:
………………………………….………………………..……………………….……...............
(име, фамилия)

(подпис)

Приел заявлението:
………………………………………………………………………..…………….……..…......
(име, фамилия)

(подпис)

Дата:……………….
Час:………………..
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги общински съветници, предлагам г-н Мюсреф да води
заседанието, тъй като по следващите докладни записки вносител съм аз.
ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих и Зейти Фераим – общински съветник.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ
„Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за
изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от
29.11.2016 г. и заповед № РД9-706 от 26.09.2016г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 –
2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров.
Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
На 29.11.2016г. между Управляващия орган на програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020г. и Сдружение „Местна инициативна група - Исперих” бе
подписано Споразумение за изпълнение на многофондова Стратегия за Водено от
общностите местно развитие №РД № 50 - 186 от 29.11.2016, с което се определят правата
и задълженията на страните във връзка с изпълнение на Стратегията. Съгласно
споразумението, Местна инициативна група - Исперих има право да получи финансова
помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМВР при условията и по
реда на Наредба № 1 от 22 януари 2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи
и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19
„Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г.
Одобрената финансова помощ за текущи разходи (бюджет) за периода 01.01. –
31.12. 2017г. на изпълнение на стратегията (2017-2023г.) е в размер на 160469,80 лв.
Максималният размер авансовото плащане за текущи разходи е 50% от тази сума.
Изискване на чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане на подмярка
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие” е авансовото плащане да се намали с 25% от размера на осигурения финансов
ресурс за управление на стратегията, с който МИГ е оценена в процедурата за одобрение
на Стратегията. С Решение № 140 на Общински съвет Исперих, отразено в протокол № 12
от 19.05.2016г. осигуреният финансов ресурс за периода на изпълнение на Стратегията на
МИГ Исперих е в размер на 35000,00 лв.
Във връзка с представяне на коригираща заявка за авансово плащане пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС
№ BG121100421, представляван от изпълнителния директор Живко Живков и в
изпълнение на изискванията на чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане на
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите
местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във
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връзка с ал.2, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, предлагаме Общински съвет Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
1.Упълномощава кмета на община Исперих да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 71547.40 лв. (седемседет и една хиляди петстотин
четиридесет и седем лева и четиридесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от авансово
плащане за периода 01.01.-31.12.2017г. по Споразумение за изпълнение на стртегия за
Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от 29.11.2016 и заповед на
Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. със срок до 30.04.2024 г.
2. Възлага на изпълнителният директор на Сдружение „Местна инициативна група
– Исперих” да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Димитров.
Моля, председателите на постояните комисии за становища.
Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на водещата комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.06.2017 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
5
5
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 27.06.2017 г. от
16.00 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 – председателстващ заседанието и заместник 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
27.06.2017 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 – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя. Предложения, становища по проекто решенията имате ли?
Няма.
Има подадена Декларация по чл. 12, т.4 от адв. Даниел Димитров – Председател на
Общински съвет Исперих за наличие на конфликт на интереси и същия няма да участва в
гласуването.
Моля, колеги да преминем към гласуване, което е поименно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 29.06.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих и Зейти Фераим – общински съветник.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ
„Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за
изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от
29.11.2016 г. и заповед № РД9-706 от 26.09.2016г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 –
2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Начин на гласуване
№

Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН

За
За
За
За
За
За
За

„ против”

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

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

П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За

П

За
За

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
22
21
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 366
На 29.11.2016г. между Управляващия орган на програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020г. и Сдружение „Местна инициативна група - Исперих” бе
подписано Споразумение за изпълнение на многофондова Стратегия за Водено от
общностите местно развитие №РД № 50 - 186 от 29.11.2016, с което се определят правата
и задълженията на страните във връзка с изпълнение на Стратегията. Съгласно
споразумението, Местна инициативна група - Исперих има право да получи финансова
помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМВР при условията и по
реда на Наредба № 1 от 22 януари 2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи
и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19
„Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г.
Одобрената финансова помощ за текущи разходи (бюджет) за периода 01.01. –
31.12. 2017г. на изпълнение на стратегията (2017-2023г.) е в размер на 160469,80 лв.
Максималният размер авансовото плащане за текущи разходи е 50% от тази сума.
Изискване на чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане на подмярка
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие” е авансовото плащане да се намали с 25% от размера на осигурения финансов
ресурс за управление на стратегията, с който МИГ е оценена в процедурата за одобрение
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на Стратегията. С Решение № 140 на Общински съвет Исперих, отразено в протокол № 12
от 19.05.2016г. осигуреният финансов ресурс за периода на изпълнение на Стратегията на
МИГ Исперих е в размер на 35000,00 лв.
Във връзка с представяне на коригираща заявка за авансово плащане пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС
№ BG121100421, представляван от изпълнителния директор Живко Живков и в
изпълнение на изискванията на чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане на
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите
местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във
връзка с ал.2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, предлагаме Общински съвет Исперих да вземе следните

РЕШЕНИЯ:
1.Упълномощава Кмета на община Исперих да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 71547.40 лв. / седемдесет и една хиляди петстотин
четиридесет и седем лева и четиридесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от авансово
плащане за периода 01.01 - 31.12.2017г. по Споразумение за изпълнение на стртегия за
Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от 29.11.2016 и заповед на
Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. със срок до 30.04.2024 г.
2. Възлага на изпълнителният директор на Сдружение „Местна инициативна група
– Исперих” да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Избор на председател на Комсията по безопасност на движението към
Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 72 по Протокол № 9 от 16.03.2017 г. Общински съвет Исперих е
утвърдила поименния и числен състав на Комисията по безопасност на движението към
Общински съвет Исперих.
За Председател на комисията е определен инж. Николай Тодоров Николов –
заместник Кмет на Община Исперих, който от април 2017 г. не работи в Община Исперих.
Това налага Общински съвет Исперих да приеме решение с което да избере
председател на Комисия по безопасност на движение към Общински съвет – Исперих.
Уважаеми колеги,
Предлагам на основание чл.21, ал.1, т.23
Исперих да приеме следното
РЕШЕНИЕ:

и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет

1. Избира Бюлент Кемал Хасан – общински съветник за председател на Комисия
по безопасност на движение към Общински съвет – Исперих.
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящето решение да бъде изпратено 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 Административнопроцесуалния кодекс.
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 27.06.2017 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
7
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
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Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на водещата комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.06.2017 г. от 15.00 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 на заседание на Общински
съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура, спорт
и туризъм».
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на
27.06.2017 г. от 14.30 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 – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на
27.06.2017 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 – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, становище по проекто решението.
Няма.
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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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 367
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Исперих да
приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. Избира Бюлент Кемал Хасан – общински съветник за председател на Комисия
по безопасност на движение към Общински съвет – Исперих.
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящето решение да бъде изпратено 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 Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Отмяна на разпоредби в Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Исперих
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров.
Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
На основание чл. 28, ал. 2 от ЗНА Ви представям следните мотиви, които налагат
приемането на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Исперих, приета с Решение № 301 по
Протокол № 36 от 20.12.2013г. на Общински съвет - гр. Исперих.
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Причини, които налагат приемането
I. В Общински съвет гр. Исперих е депозиран протест на Окръжна прокуратура –
гр. Разград, против разпоредбите в чл. 21, ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Исперих.
Мотивите за това са, че разпоредбите в Наредбата са в противоречие с императивни
норми от ЗМДТ и ЗАНН.
Противоречията в разпоредбите на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих , с тексовете от
Закона за местни данъци и такси са следните:
1. В чл. 21, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Исперих, е прието, че не се
освобождават от такса „сметосъбиране и сметоизвозване”, собственици на имоти, които са
ги декларирали като основно жилище. Тъй като Наредбата е издадена по силата на
Закона за местни данъци и такси, нормата на чл. 71, т.1 от същия закон трябва да се
прилага, съобразно изричното и съдържание и без да се тълкува разширително, а именно:
Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя
от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по
образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по
местонахождението на имота.
2.Налице е противоречие в административно-наказателните разпоредби на
общинската Наредба с чл. 9 и чл. 123- 127 от Закона за местни данъци и такси. При
неспазване разпоредбите на Наредбата е прието налагане на глоба за физическите лица и
имуществена санкция за юридическите лица, което е извън компетентността Общински
съвет, като орган на местното самоуправление.
II. В срока за публично обсъждане е постъпило предложение с вх. № К-1969 /
02.06.2017г. от Айджан Бейтула – заместник-кмет на Община Исперих. Във връзка с
правилното прилагане на законовите разпоредби на Закона за предучилищно и
училищно образование се изменя чл. 29, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от Наредбата, относно
крайния срок за таксуване на децата в предучилищните подготвителни групи посещавали
детската градина през летния период.
Въвежда се нова разпоредба с чл. 29, ал. 1, т. 6 от Наредбата, с която се регламентира
заплащането на такса за децата, завършили IV- та подготвителна група, продължаващи
да посещават детската градина в летния период.
Целите, които се поставят
Предвид изложеното, за постигане на законосъобразност на подзаконовия акт и
привеждането му в съответствие с акт от по- висока степен, в случая Закона за местни
данъци и такси, Закона за административните нарушения и наказания, е необходимо
изменение на общинската Наредба в горецитираните текстове.
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Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
нормативна уредба:
Предвидените изменения на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих не изискват
допълнителни финансови средства.
Очаквани резултати от прилагането:
Пълно съответствие на Наредбата с действащото нормативно законодателство.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект за изменение, допълнение и отмяна на разпоредби в Наредбата е в
съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление,
директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
Мотиви за необходимостта от намаляване срока на обществена консултация, съгласно
чл. 26, ал. 4 от ЗНА: Срокът за обществената консултация по проекта на нормативен акт е
30 дни. Чл. 26, ал.4, изр. второ от ЗНА предвижда: „ При изключителни случаи и изрично
посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може
да определи друг срок, но не по- кратък от 14 дни.”
В конкретния случай Протестът на Прокуратурата мотивира незаконосъобразност на
определени разпоредби от подзаконов нормативен акт. Касае се за необходимост от
спешни нормативни промени, свързани с постигане на законосъобразност на
подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен. Принципът на
процесуална икономия е основен за административното и съдебно административно
производство. Налице е достатъчна обективна обосновка за съкращаване на срока на
консултациите.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 4 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от
АПК предлагам Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Изменя, допълва и отменя разпоредби в Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община
Исперих както следва:
1. Отменя Чл. 21, ал. 3 и Чл. 51, ал.1 от Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община
Исперих
2. Изменя Чл. 29, ал. 1, т. 2 както следва: За децата в I-ва и II-ра група, ползващи
детска градина:

1.
2.

Месечна такса
Община Исперих
Постоянна такса, независеща от броя посещения в 10,00лв. / месец
месеца
Разход за хранителни продукти
1,95 лв. / ден
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3.Изменя Чл. 29, ал. 1, т. 4 както следва: За децата в III- та подготвителна група,
ползващи детска градина през извънучебния период от 01 юни до 14 септември на
съответната година:
Месечна такса

1.
2.

Постоянна такса, независеща от броя посещения в
месеца
Разход за хранителни продукти

Община Исперих
10,00лв. / месец
1,95 лв. / ден

4. Изменя Чл. 29, ал. 1 т. 5 както следва: За децата в III- та подготвителна група,
които няма да ползват детска градина през извънучебния период от 01 юни до 14
септември на съответната година не се дължат таксите предвидени в т. 4, ако родителят
или настойникът предварително подаде писмено заявление до детското заведение и
уведоми, че в този период детето няма да посещава детската градина.
5. Приема нов чл. 29, ал. 1, т. 6 със следното съдържание: За ползване на детски
градини от деца, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и
подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, се дължи месечна
такса за периода от 01 юни до 14 септември включително в размер, определен в ал. 1, т. 4.
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Димитров.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 27.06.2017 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
7
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на водещата комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.06.2017 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
5
5
0
0
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Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура, спорт
и туризъм».
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на
27.06.2017 г. от 14.30 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 – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Има ли желаещи да вземат отношение по докладната.
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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 368
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 4 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК
предлагам Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Изменя, допълва и отменя разпоредби в Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община
Исперих както следва:
1. Отменя Чл. 21, ал. 3 и Чл. 51, ал.1 от Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община
Исперих
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2. Изменя Чл. 29, ал. 1, т. 2 както следва: За децата в I-ва и II-ра група, ползващи
детска градина:
Месечна такса
Община Исперих
Постоянна такса, независеща от броя посещения в 10,00лв. / месец
месеца
Разход за хранителни продукти
1,95 лв. / ден

1.
2.

3.Изменя Чл. 29, ал. 1, т. 4 както следва: За децата в III- та подготвителна група,
ползващи детска градина през извънучебния период от 01 юни до 14 септември на
съответната година:

Месечна такса

1.
2.

Постоянна такса, независеща от броя посещения в
месеца
Разход за хранителни продукти

Община Исперих
10,00лв. / месец
1,95 лв. / ден

4. Изменя Чл. 29, ал. 1 т. 5 както следва: За децата в III- та подготвителна група,
които няма да ползват детска градина през извънучебния период от 01 юни до 14
септември на съответната година не се дължат таксите предвидени в т. 4, ако родителят
или настойникът предварително подаде писмено заявление до детското заведение и
уведоми, че в този период детето няма да посещава детската градина.
5. Приема нов чл. 29, ал. 1, т. 6 със следното съдържание: За ползване на детски
градини от деца, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и
подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, се дължи месечна
такса за периода от 01 юни до 14 септември включително в размер, определен в ал. 1, т. 4.
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящето решение да бъде изпратено 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 Административнопроцесуалния кодекс.
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НАРЕДБА
№ 11
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Исперих
Приета с Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих; изм.и
доп. с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС – Исперих, изм. и доп с
Решение № 104 по протокол № 11 от 28.04.2016 г. на ОбС – Исперих, изм. и доп. с
Решение №155 по Протокол №14 от 30.06.2016г. на ОбС – Исперих, изм. с Решение №166
по Протокол №15 от 28.07.2016г. на ОбС – Исперих, доп. с Решение №191 по Протокол
№16 от 25.08.2016г. на ОбС – Исперих, изм. с Решение № 368 по Протокол № 32 от
29.06.2017г. на ОбС - Исперих
.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ І

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги
Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и
администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически
лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Исперих.
Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:
1. за битови отпадъци;
2. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) за
ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
3. (доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) за
ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за
предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и др. общински социални услуги;
4. за технически услуги;
5. за административни услуги;
6. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
откупуване на гробни места;
7. за притежание на куче;
8. други местни такси, определени със закон;
9. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих,
в сила от 01.08.2016г.) за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното
предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън
финансираните от държавата дейности;
10. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих,
в сила от 01.08.2016г.) за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за
предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния
бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие.
(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с
изключение на тези по ал. 1, по цени определени с Наредбата.
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(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо
ползване.
Чл. 3.(1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева.
Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово или в брой.
(2) Местните такси и цени на услугите се заплащат предварително или едновременно с
предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено
друго.
Чл. 3а(1) (нов приет с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г. на ОбС –
Исперих) Когато искането за предоставяне на административни услуги се отнася до
комплексно административно обслужване, в което участва община Исперих, то може да
бъде подадено и в община Исперих.
(2) При подаване на заявлението по ал. 1 заявителят заплаща такса, съответстваща на
определената в настоящата наредба за съответната услуга.
Чл. 4.(1) Общински съвет Исперих определя размера на местните такси и цени на
услуги се определя при спазване на следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата:
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на
тяхното качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните
такси;
(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя
отделна такса за всяка от дейностите.
Чл. 5.(1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга
включват всички разходи за: работни заплати и осигуровки на персонала; материални,
режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други
разходи (напр. инвестиционни), имащи отношение към формирането на размера на
таксата или цената на услугата.
(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за
счетоводството и актовете по неговото прилагане.
Чл. 6.(1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината
по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага
за защита на обществения интерес.
(2) В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и
размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка
на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други
трансфери от Републикански бюджет.
Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен
период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата, съгласно реда
определен в съответните раздели на тази Наредба.
Чл. 8.(1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или
частично от заплащане на отделни видове такси по ред определен в съответните раздели
на Наредбата.
(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи.
(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на
бюджета на общината.
(4) Редът за освобождаване на отделни категории лица изцяло или частично от
заплащане на отделни видове такси е следният:
1. Лицето подава заявление, с което заявява и декларира, че попада в категорията на
освободените от такси лица, съгласно решението на Общински съвет Исперих.
2.
Към заявлението се прилага копие от актуален документ, доказващ
принадлежността му към съответната категория лица. Заявлението и документите по т. 1 и
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2 се разглеждат и проверяват от Комисия, определена със заповед на кмета на Община
Исперих, която се произнася с Решение, обективирано в протокол.
Чл. 8а. (нова приета с Решение № 191 по Протокол № 16 от 25.08.2016г. на ОбС Исперих) Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на
физически и юридически лица.
Чл. 9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други
лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните
стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните
разходи и е възможно получаването на нетни приходи.
Чл.10.(1) Местните такси, цени на услуги се събират от и за сметка на общината.
(2) Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга или предоставяне на право от
Общината,сроковете за изпълнение, както и необходимите за това документи и
длъжностните лица се определят със заповед на Кмета на Общината (ако същите не са
определени с друг нормативен акт).
(3) (нова приета с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г. на ОбС Исперих) Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за
местни такси в размер до 30 000лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска
до една година от датата на издаване на разрешението.
(4) (нова приета с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г. на ОбС Исперих) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над
30 000лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на
общинския съвет.
Чл.10а. ( нов приет с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС Исперих) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по Закона за
местните данъци и такси се извършват по реда на чл.4, ал.1-5 от същия закон.
Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.
Чл.11. Промените в размера на местните такси, цените на услугите и правата се
извършват с решение на Общинския съвет.
ГЛАВА ВТОРА

Местни такси
РАЗДЕЛ І
Такса за битови отпадъци
Чл.15. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и
обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и
сметоизвозване; обезврежданве на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
чистота на териториите за обществено ползване.
(2) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на
Общински съвет Исперих въз основа на одобрена план-сметка, за всяка дейност
включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи
и други;
2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им
до депо за битови отпадъци – град Разград;
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3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
(3) Одобрената план-сметка за определяне на разходите на община Исперих по ал.
2 подлежи на проверка от Сметната палата.
(4) Когато до края на предходната година Общински съвет Исперих не е определил
размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база
действащия размер към 31 декември на предходната година.
Чл.16.(изм. с Решение 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г. на ОбС – Исперих)
Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местните
данъци и такси в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със
заповед на кмета на община Исперих и се обявява публично до 31 октомври на
предходната година.
Чл. 17. (1) Таксата се заплаща от:
1.
Собственика на имота;
2.
Ползвателя - при учредено вещно право на ползване;
3.
Концесионера - при предоставяне на особено право на ползване-концесия;
4.
За имот- държавна или общинска собственост, задължено е лицето, на което имотът
е предоставен за управление
5. Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е
задължен и за този имот или съответната част от него.
Чл. 18 (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на
битовите отпадъци.
(2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1,
размерът на таксата се определя в левове пропорционално върху основа определена по
следния ред:
1. За имоти на физически лица, които се намират в границите на Общия
градоустройствен план на град Исперих и регулационните планове на селата:
1.1. жилищни и вилни имоти - пропорционално върху данъчната оценка на имота;
1.2. нежилищни - пропорционално върху данъчната оценка на имота;
1.3. нежилищни с търговско предназначение - пропорционално върху данъчната
оценка на имота;
2. За имоти на юридически лица, които се намират в границите на Общия
градоустройствен план на град Исперих и регулационните планове на селата:
2.1. За жилищни имоти - пропорционално върху данъчната оценка, съгласно
приложение № 2 от Закона за местни данъци и такси;
2.2. За нежилищни имоти - пропорционално върху основа, която е по-високата от
данъчната оценка или отчетната стойност на активите по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона
местни данъци и такси.
3. За нежилищни имоти, държавна или общинска собственост и земеделски
производители - пропорционално върху основа, която е по-високата от данъчната оценка
или отчетната стойност на активите по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона местните данъци и
такси.
4. (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
5. За имоти собственост на физически и юридическите лица, намиращи се извън
районите , в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се
събира такса за ползване на депо за битови отпадъци, съгласно чл.63, ал1 от Закона за
местните данъци и такси.
(3) (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
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1. (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
2. (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
3. (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
4. ( отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
(4) (отм. с решение №525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.на ОбС – Исперих; нова
приета с Решение № по протокол № на ОбС - Исперих) Община Исперих уведомява
лицата по чл.17 за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за
плащане.
Чл. 19 (1) При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на
битовите отпадъци се включват разходите по чл. 15, ал. (2), т.1, 2 и 3.
(2) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места на община Исперих за юридическите лица, се определя пропорционално
върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност на
активите по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона местните данъци и такси.
(3) За определяне на размера на такса битови отпадъци в зависимост от
количеството, юридическите лица по чл. 18, ал.(2), т.2, т.2.2. подават в срок до 30 ноември
на предходната година декларация по образец (Приложение №1) до Кмета на община
Исперих за вида и броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се
използват през годината, съобразно обявената със заповед на кмета честота за извозване
на битовите отпадъци.
(4) За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок
от датата на придобиването им.
Чл. 20. (1) Когато лицата не са подали в срок декларацията по чл. 19, ал.3,
декларирали са неверни данни или не изхвърлят битовите отпадъци в определените за
целта съдове, заплащат годишна такса по реда определен в чл.18, ал.(2), като от размера
на дължимата годишна такса се приспада платената част и върху разликата се дължат
лихви, съгласно сроковете за плащане.
Чл.21. (1) Не се събира такса за:
1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или
ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец (
Приложение№ 2) от собственика или ползвателя до края на предходната година в община
Исперих по местонахождението на имота;
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се
предоставя от община Исперих;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.
(2) (изм. с Решение 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г. на ОбС – Исперих; доп. с
Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) Лицата по чл.21,ал.1,
т.1 подават декларация по образец (Приложение 2) в отдел МДТ на община Исперих,
която се приема и завежда в отделен регистър. Когато декларираният имот е съсобствен,
декларацията следва да бъде подадена от всички съсобственици на имота.
(3) ( отм. с Решение № 368 по Протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС – Исперих
)
(4) Освобождаването от такса се извършва със заповед на кмета на общината.
(5) За обстоятелствата, декларирани по ал.1,т.1 се извършват периодични проверки,
включително и събиране на информация за дължимите сметки за електрическа енергия,
вода и други консумативни разходи за съответния период.
(6) Когато лицето е подало декларация в указания срок, но се установи,че ползва
имота, то дължи таксата със съответната лихва.
Чл. 22. (1) ( отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих)
(2) (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
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(3)

(отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС -

Исперих)
Чл. 23 (1) (изм. с решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.на ОбС - Исперих)
Таксата се заплаща на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври на годината, за
която е дължим в отдел МДТ или по банков път.
(2) (изм. с решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС - Исперих) На
предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
(3) Не се допускат изменения в приетите от Общински съвет Исперих начин на
определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.
Чл. 24.(1) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени
домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно
регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са
построени.
(2) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) Освобождаването по ал.1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска
цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.

Раздел ІІ
Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични
платна и терени с друго предназначение
Чл.25. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места,
върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и
терени с друго предназначение, които са общинска собственост.
(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата в
зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.
(3) Зоните по ал. 2 се определят от общинския съвет.
(4) Такса за търговия със селско стопанска продукция (ССП) с вкл. ДДС:
вид
Населено място
На ден
На месец
На открито
Исперих
1,20лв. на кв.м.
4,00лв. на кв.м.
На закрито
Исперих
2,00лв
30,00лв
На открито
За селата
0,30лв
7,00лв
На маси
Исперих
2.20 лв
40. 00 лв
т.1 Търговци ползващи търговска площ след работно време се задължават да
заплатят допълнително към дневната такса - 0,20лв/кв. м.
т.2 Годишна абонаментна такса за запазено място за продажба на селскостопанска
продукция:
2. 1 на открито - 3 (три) лева на кв. м;
2. 2 на закрито - 3 (три) лева на маса „
(5) За продажба с кола, впрегната с добитък на ден - 3.60 лв.
(6) За продажба от кола на ССП:
а) от лек автомобил или ремарке
- 2.50 лв.
б) от микробус до 1 тон
- 4.00 лв.
в) от микробус от 1 тон до 2 тона
- 5.00 лв.
г) от микробус над 2 тона
- 6.00 лв.
д) от товарен автомобил до 4 тона
- 7.00 лв.
е) товарен автомобил над 4 тона
-10.00 лв.
(7) Такса за продажба на живи животни:
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1. Пернати
а) пилета и кокошки:
- с лек автомобил или ремарке
- 2.50 лв.
- с микробус до 1 тон
- 5.00 лв.
- с микробус над 1 тон
- 6.00 лв.
б) пуйки, патици и гъски – на брой
- 0.25 лв./бр.
2. дребни животни:
а) малки прасета ( на брой)
- 0.40 лв./бр.
б)агнета и ярета ( на брой)
- 0.40 лв./бр.
(8) Такса за ползване на търговска площ – едно абонаментно място състоящо се от
два кв.м с цел търговия с промишлени стоки, включваща ДДС:
1. На ден
- 2.50 лв./кв.м.
2. На месец
- 18.00 лв./кв.м.
3. Продажба на промишлени стоки от кола:
а) от лек автомобил
- 5.00 лв.
б) от микробус до 1 тон
- 7.00 лв.
в) от микробус от 1 тон до 2 тона
- 8.00 лв.
г) от микробус над 2 тона
- 9.00 ле.
д) за продажба с товарен автомобил -15.00 лв.
и /или ремарке
(9) Такса за търговия с промишлени стоки от маса на открито:
1. На ден:
- 5.00 лв.
2. На месец:
-20.0 лв.
(10) Продажба на строителни материали:
1. С товарна кола до 4 тона
- 18.00 лв.
2. С товарна кола над 4 тона
- 20.00 лв.
(11) Такса за запазено място за абонат:
1. За една календарна година – 10. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м
2. За шест месеца – 15. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м „
(12) Такса за ползване на измервателен инвентар :
- Кантари за ден
- 1.00 лв.
- Кантари за месец
- 20.00 лв.
(13) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно,в
началото на месеца.
(14) Годишните такси по ал. 4, т. 2 и ал. 11, т. 1 се заплаща до 20 число на месец
януари за текущата години на касата на "Общински пазари".
(15) Такса за издаване на “Разрешително” за право на посещаване на Общински
пазар през текущата година
- 25.00 лв.
(16) Абонат, заплатил годишна такса за запазено място по ал. 4, т. 2 и ал. 11, т. 1
ползва 20% намаление от месечната таксата за ползване търговска площ по ал. 4 и ал. 8, т.
2”
(17) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса
за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.
(18) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната
алинея.
Чл.26.(1) За ползване на пазари с цел търговия от производители на селскостопанска
продукция, таксата се определя:
1. производител на селскостопанска продукция заплаща- 80% от размера на таксата
по чл. 20, ал.4 от настоящата Наредба или 0,40 лв. на кв.м. на ден или 6,40лв.на месец;
2. производител-пенсионер на селскостопанска продукция заплаща- 60% от размера
на таксата по чл.19, ал.4 или 0,30 лв. на кв.м. на ден или 4,80лв. на месец;
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(2) За производители на селскостопанска продукция с І и ІІ група инвалидност
размерът на таксата се намалява с 50% от размера на таксата по чл. 21, ал.4 от настоящата
Наредба или 0,25 лв. на кв.м. на ден или 4,00лв.на кв.м.на месец;
Чл.27.(1) За ползване на тротоари, площади, улични платна и др.терени общинска
собственост за търговска дейност на открито се заплаща такса, както следва:
1. (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
за разполагане на маси, столове, витрини и други съоръжения за търговска дейност на
открито пред заведения за хранене и развлечения, и за излагане на стоки ( мостри) пред
търговски обекти и разполагане на цветя пред обекти за цветя на терени прилежащи към
търговските обекти :
а/ за целогодишно ползване - Исперих – І зона
- 3.00 лв./ кв.м. на месец;
- ІІ зона - 2.00 лв./ кв.м. на месец;
- села - 1.00 лв./ кв.м. на месец;
б/ за сезонно ползване - Исперих –

І зона
- ІІ зона

- 4.00 лв./ кв.м. на месец;
- 3.00 лв./ кв.м. на месец;
- села - 1.50 лв./ кв.м. на месец;
2. (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) за терени за разполагане на щандове, маси и др. за временна продажба на цветя,
мартеници, сувенири, детски играчки и др. на места, неприлежащи към търговски обекти:
а/ за гр.Исперих – І зона
-на ден 2,00 лв./ кв.м. на ден, на места 30,00лв./ кв.м.
;
-- ІІ зона
-на ден 1,00 лв./ кв.м. на ден, на месец 20,00лв./
кв.м. ;
б/ за селата
-на ден 0,20 лв./ кв.м. на ден, на месец 3,00лв./ кв.м.
;
(2) За ползване на места общинска собственост, върху които се организират панаири,
събори и празници, за продажба на стоки и услуги се събира такса --- 1,50лв. на кв.м. на
ден.
(3) За ползване на места общинска собственост върху които се организират панорами,
стрелбища, циркове, моторни люлки и др. атракции се събира такса --- 0,50лв. на кв.м. на
ден.
(4) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
За терени за временно разполагане на строителни материали, машини, съоръжения,
инвентар и др. без търговско предназначение и за извършване на товаро- разтоварна
дейност:
1. за гр.Исперих - 3,00лв./кв.м. на месец и 0,10 лв./кв.м на ден
2. за селата
- 1,00лв./кв.м. на месец и 0,03 лв./кв.м на ден;
(5) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
За временно ползване на терени се издават разрешения и таксите се плащат преди
издаване на разрешението за посочения в разрешението период.
(6) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
За разполагане на рекламно-информационни елементи/ знамена, транспаранти, надписи,
информационно – указатлни табели и др./с временен характер на общински площи и
терени се заплащат следните такси:
1. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
за гр.Исперих - І зона – 8,00лв./ кв.м. на месец;
ІІ зона – 6.00лв./ кв.м. на месец;
2. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
за селата
- 1,00лв./кв.м. на месец;
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(7) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
При ползване на местата повече от месец се сключват договори за наем и таксите се
плащат месечно, но не по-късно от 10- число на текущия месец.
(8) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
Квадратурата, която ще се предоставя за ползване ще бъде определена от комисия,
назначена от Кмета на Община Исперих.
Чл.28. Таксата по чл.25 и чл.26 се събира от Общински пазар, а таксата по чл.27 се
събира от общинска администрация -Исперих.

Раздел III
Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за
предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги
Чл. 29. (1) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) За ползване на детска ясла и детска градина родителят или настойникът дължи
месечна такса или сума, която се формира по следния начин:
1. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) За
децата, ползващи детска ясла:
Месечна такса
гр. Исперих
1 постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца
10лв./ месец
2 разход за хранителни продукти
1,95лв./ ден
2. (изм. с Решение № 368 по протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС – Исперих )
За децата в I-ва и II-ра група, ползващи детска градина:
Месечна такса
Община
Исперих
1 постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца
10лв./ месец
2 разход за хранителни продукти
1,95лв./ ден
3. (текстът не е приет с Решение №103 по протокол 11 от 28.04.2016г. на ОбС –
Исперих)
4. (изм. с Решение № 368 по протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС – Исперих )
За децата в III-та подготвителна група, ползващи детска градина през извънучебния
период от 01 юни до 14 септември на съответната година:
Месечна такса
Община
Исперих
1 постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца
10лв./ месец
2 разход за хранителни продукти
1,95лв./ ден
5. (изм. с Решение № 368 по протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС – Исперих )
За децата в III-та подготвителна група, които няма да ползват детска градина през
извънучебния период от 01 юни до 14 септември на съответната година не се дължат
таксите предвидени в т.4, ако родителят или настойникът предварително подаде писмено
заявление до детското заведение и уведоми, че в този период детето няма да посещава
детската градина.
6. ( нова приета с Решение № 368 по протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС Исперих ) За ползване на детски градини от деца, придобили удостоверение за
завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата
календарна година, се дължи месечна такса за периода от 01 юни до 14 септември
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включително в размер, определен в ал. 1, т. 4.
(2) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) Не се заплаща месечна такса за детска ясла и градина, както и разход за
хранителни продукти след подаване на заявление от страна на родител или настойник, за:
1. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) дете
сирак;
2. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) дете
със заболявания и увреждания с 50% и над 50% по решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
3. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) дете,
на което и двамата родители са със 71% и над 71% намалена работоспособност с
решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
4. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) трето и следващо дете на многодетни родители, при условие, че три от децата
ползват същото или друго детско заведение. Родителите или настойниците заплащат такса
за първото дете в цял размер, за второто – в половин размер, а за третото и всяко следващо
дете не заплащат такса.
(3) (изм. с Решение № 209 / 28.12.2009 г на ОбС – Исперих, протокол № 34, отм. с
Решение № 51/18.04.2012г. по Протокол № 11 на ОбС – Исперих, изм. и доп. с Решение
№104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) Месечна такса за детска ясла и
градина, както и разход за хранителни продукти се заплаща с 50% намаление, след
подаване на заявление от страна на родителя или настойника за:
1. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) дете - полусирак;
2. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) деца - близнаци (и за двете деца);
3. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) дете със заболявания и увреждания с до 50% по решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
4. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) дете, на което един от родителите е със 71% и над 71% намалена
работоспособност с решение на ТЕЛК/ НЕЛК;
5. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) дете, на което и двамата родители са студенти редовно обучение;
6. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) за второ дете, когато две деца от едно семейство са приети в същото или друго
детско заведение. Родителите или настойниците заплащат такса за първото дете в цял
размер, а за второто дете – в половин размер от цялата такса;
7. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) дете, в семейство на роднини или близки, както и дете, настанено за отглеждане
в приемно семейство по реда на Закона за закрила на детето.
8. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) дете на самотна майка с баща неизвестен.
(4) (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
Когато детето попада в две или повече точки посочени в ал.2 и ал.3 родителят или
настойникът има право да избере най-благоприятната преференция и да я посочи в
заявлението си.
(5) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) Не се заплаща постоянна такса за времето, в което детското заведение не
работи поради аварии и ремонт, карантина и други обективни причини /регламентирани
със съответната заповед/.
(6) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) При отсъствие на детето, разхода за хранителни продукти не се заплаща за
времето, през което то ще отсъства, при условие, че родителят или настойникът подаде
заявление по образец и уведоми директора на детското заведение, един ден по-рано или с
медицински документ, представен в деня на издаването му.
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(7) (изм. и доп. с с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) За ползване на намаленията и освобождаването от месечна такса и разход за
хранителни продукти по ал.2 и ал.3, родителят или настойникът подава заявление по
образец до директора на детското заведение, придружено с необходимите документи,
доказващи преференцията. Заявлението се завежда с входящ номер, който се предоставя
на родителя или настойника.
(8) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) Необходими документи за освобождаване от месечна такса и разход за
хранителни продукти по ал.2:
1. копие от акт за смърт на двамата родители - за случаите по ал.2, т.1;
2. копие от експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК на детето - за случаите по ал.2, т.2;
3. копие от документите от ТЕЛК/ НЕЛК на двамата родители - за случаите по ал.2,
т.3;
4. служебни бележки от детските заведения, където са записани другите деца, с
посочени данни, кога детето е записано и кога следва да приключи обучението му в
детското заведение, както и удостоверение за раждане на всички деца, с което ще се
удостовери поредността им - за случаите по ал.2, т.4.
(9) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) Необходими документи за заплащане на месечна такса и разход за хранителни
продукти с намаление в размер на 50% по ал.3:
1. копие от акт за смърт на един от родителите - за случаите по ал.3, т.1;
2. копия от актовете за раждане на децата - близнаци - за случаите по ал.3, т.2;
3. копие от експертното решение на ТЕЛК/ НЕЛК на детето - за случаите по ал.3,
т.3;
4. копие от документите от ТЕЛК/ НЕЛК на родителя - за случаите по ал.3, т.4;
5. служебни бележки от ВУЗ - за случаите по ал.3, т.5;
6. служебна бележка от детското заведение, където е записано първото дете, с
посочени данни кога детето е записано и кога следва да приключи обучението му в
детското заведение, както и удостоверение за раждане на двете деца, с което ще се
удостовери поредността им - за случаите по ал.3, т.6;
7. копие от съдебно решение или заповед на Директора на Дирекция „Социално
подпомагане“, копие от договора сключен с приемното семейство - за случаите по ал.3,
т.7. (Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на
дете за отглеждане в приемно семейство се извършва от съда. До произнасяне на съда
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето извършва временно
настаняване по административен ред.);
8. актуално удостоверение за раждане (издадено не по-рано от 6 месеца преди
записване на детето) - за случаите по ал.3, т.8.
(10) ( нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) Копията на документите по ал.8 и 9 се сверяват с оригиналните документи и се
заверяват от длъжностното лице в съответното заведение. Копията остават към
заявлението.
(11) ( нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) Освобождаването и намаляването на месечната такса или разхода за хранителни
продукти започва от началото на месеца, следващ подаването на заявлението с
придружаващите го документи.
(12) ( нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих) 1.Месечните такси и разходът за хранителни продукти се начислява и събира от
длъжностните лица в съответните детски заведения и се внася в общинския бюджет до 10то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
2.Месечните такси и разходът за хранителни продукти в детските градини на делигиран
бюджет се набисляват и събират от длъжностните лица и се внасят в сметката на
съответното детско заведение до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се
дължат.
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Чл.29а (нов приет с Решение №155 по Протокол №14 от 30.06.2016г. на ОбС Исперих) (1) За ползване на детска кухня към яслените групи в ОДЗ „Първи юни“
гр.Исперих родителите и/или настойниците заплащат такса в размер на 2,45 лева за дневна
порция /1 бр. купон/.
(2) Кухнята предлага храна за обяд на неорганизиран контингент от деца от 10
месечна до три годишна възраст, отглеждани в домашна обстановка.
(3) Регистрация на желаещите за получаване на храна от детската кухня ще се
извършва чрез подаване на писмено заявление, придружено от бележка от личния лекар с
указания за хранителния режим и копие от удостоверението за раждане на детето. При
удовлетворяване на молбата ще се издава абонаментна карта. След издаването на
абонаментната карта родителят или настойникът ще имат право да закупуват купони.
(4) Заявката за храна ще се прави предварително от родителя и/или настойника чрез
предварителна заверка на купона.
Чл.30.(1) (изм. с Решение № 502 по Протокол №57 от 30.04.2015г. на ОбС – Исперих)
За ползване на лагер -“Сборяново” от ученици се заплаща такса на ден в размер на 2,00лв.
(2) За ползване на лагер -“Сборяново” от външни ползватели се заплаща такса на ден в
размер:
1. индивидуална нощувка за легло -- 6,00лв.;
2. организирани групи над 5/пет/ човека за легло -- 5,00лв.
(3) Храната се заплаща допълнително, съобразно разхода на хранителните продукти.
(4) Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване на услугата.
Чл. 31. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) (1)
За ползване на лагер „Св. Св. Константин и Елена“ гр. Варна се заплаща такса, както
следва:
1. бунгала № 1, 2 и 3 (с по 4 /четири/ легла)

- 20.00лв./ ден/ бунгало;

2. бунгало № 4 (с 3 /три/ легла)

- 20.00лв./ ден/ бунгало;

3. бунгала № 5, 6, 7 и 8 (с по 4 /четири/ легла)

- 32.00лв./ ден/ бунгало;

4. бунгала № 9 и 10 (с по 2 /две/ легла)

- 10.00лв./ ден/ бунгало.

(2) (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване.
Чл.32.(1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж,
заплаща месечна такса в размер на съответстващата на реалните разходи за ползваната
услуга.
(2) Разходите по ал.1 включват месечните разходи за: храна по заявка, транспортни
разходи за разнасяне на храната, хигиенни материали, както и съответната част от общите
разходи за електрическа и топлинна енергия и вода за приготвяне на храната, канализация
и битови отпадъци. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни
и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство,
помощите от донорски програми и благотворителност.
(3) Ветераните от войните ползват с предимство услугите на социалния патронаж на
основание чл. 4, ал. 5 от Закона за ветераните от войните, като за това заплащат до 30%
от получаваната от тях пенсия. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на
общината.
(4) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
Месечните такси се начисляват и събират от длъжностното лице в Домашен социален
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патронаж и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ месеца, за
който се дължат.
Чл. 33. (1) (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
Такса за ползване на градски стол гр. Исперих:
1. малка зала

- 30.00лв./ ден;

2. голяма зала

- 130.00лв./ ден;

3. малка зала, включително и кухня

- 50.00лв./ ден;

4. голяма зала, включително и кухня

- 150.00лв./ ден;

5. кухня

- 3.00лв./ час +
ел.енергия и вода.

(2) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от
28.04.2016г. на ОбС - Исперих)
Такса за ползване на - 20.00лв./ ден.
заседателна зала на Община Исперих
(3) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от
28.04.2016г. на ОбС - Исперих) Такса за ползване на ритуална - 30.00лв./ ден.
зала на Община Исперих
(4) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от
28.04.2016г. на ОбС - Исперих) Такса за ползване на зала в с. -150.00лв./ден.
Подайва

Раздел IV
Такса за притежаване на куче
Чл. 34. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса по в
общината, по постоянният му адрес/седалище.
(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 35. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава
декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.
Чл. 36. (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в
едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31
март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една
дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за
месеца на придобиването.
(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с
намаляване броя на безстопанствените кучета.

Раздел V
Такси за технически услуги
Чл. 37. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината
и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство,
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архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и
извънселищните територии.
Чл. 38. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите
лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.
Чл. 39. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските
органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.
Чл. 40. Размерът на таксите за технически услуги се определя съгласно таблица с
унифицираните наименования на услугите при Община Исперих в съответствие с чл.3 и
чл.4 от настоящата наредба.
РАЗДЕЛ VI
Такси административни услуги в сферата на Търговията
Чл.41. (1) За разрешение на търговия с тютюневи изделия се заплащат такси
определени въз основа на разходите извършвани от общината за обработката на
документацията и контрола по спазването на изискванията за предоставяне на
разрешението, в размер на 20. 00 лв. за обикновена услуга със срок на изпълнение до един
месец и 30. 00 лв. за бърза услуга със срок на изпълнение до една седмица.
(2) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението.
Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на
публични и частни държавни и общински вземания към датата на издаване на
удостоверението
Чл.42. Таксите се заплащат при предявяване на искането.

Раздел VІІ
Такси за ритуални услуги и откупуване на гробни места;
Чл.43.(1) За ползване на гробни места над 8 г.се заплащат еднократно такси, както
следва:
1. до 15 години – 15,00лв;
2. за вечни времена – 60,00лв.;
3. за ползване на семейни гробни места – 15,00лв.
4. за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от таксата,
определена за гробното място – 10,00лв.
(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т.1 и 2, намалени с 50 на сто.
Чл.44. Таксите се събират от съответните служби на общината, стопанисващи
гробищните паркове.
РАЗДАЛ VIII
Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на
физически и юридически лица
(нов приет с Решение №191 по Протокол №16 от 25.08.2016г. на ОбС - Исперих)
Чл. 44а. Цени за амбалаж - втора употреба:
1.За стъклен буркан с вместимост от 0,200 л. до 0,350 л. за 1 брой- 0,15 лв. без
ДДС;
2.За стъклен буркан с вместимост от 0,350 л. до 0,900 л. за 1 брой – 0,25 лв. без
ДДС;
3. за стъклен буркан с вместимост от 0,900 л. до 1,500 л. за 1 брой– 0,50 лв. без
ДДС;
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4. за стъклен буркан с вместимост от 1,500 л. до 3,000 л. за 1 брой – 0,90 лв. без
ДДС.

Глава трета
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Чл.45. За всички услуги, предоставяни от общината, се определя цена извън тези по
чл.2, ал.1от тази Наредба.
Чл.46.(1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от
общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и
непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял
от:
а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и
осигуровки;
б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за
материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и
оборудване;
в/ разходи за управление и контрол;
г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне
на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на
влиянието върху околната среда;
(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.
(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.
(4) Разходите по ал.1 се определят или изчисляват въз основа на данни от
съществуващата система за отчетност.
(5) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях
постъпват в бюджета на общината.
Чл.47.(1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:
1. обикновени;
2. бързи;
3. експресни.
(2) Сроковете за извършване на услугите са определени в ТАБЛИЦА НА УСЛУГИТЕ
С УНИФИЦИРАНИ НАИМЕНОВАНИЯ И
ЦЕНИТЕ ЗА ТЯХ
ПРИ ОБЩИНА
ИСПЕРИХ – Приложение №1 към настоящата наредба.
(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на
необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.
(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.
Чл.48. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга и мястото на
изпълнение на услугите се определя със заповед на кмета на общината.
Чл.49. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на
кмета на общината.
Чл.50. В изпълнение на правомощията си по чл. 431 от ГПК за получаване на
писменни справки и сведения, на копия и извлечения на документи, съдържащи
информация за длъжника, ЧСИ има право да получава информацията необходима за
съответното изпълнително производство, както и за вписване на обезпечителни мерки, по
него се дължи съответната такса, както следва:
1. обикновени – 10 лв.
2. бързи – 20 лв.
3. експресни – 30лв.
Таксата се заплаща от взискателя и е за сметка на длъжника.
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АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 51. (1) ( отм. с Решение № 368 по Протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС –
Исперих )
(2) При неспазване разпоредбите на Наредбата в частта, отнасяща се до
общинските публични вземания извън случайте на ал.3 на физическите лица се налага
глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци –
имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.
(3) Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или
освобождаване от такса,се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и
едноличните търговци-с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.
Чл.52. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от
определени от кмета длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от
Кмета на общината.
Чл.53. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението
на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните
нарушения и наказания /ЗАНН/.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази Наредба:
1. „Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят
публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
2. „Семейство” са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не
са в брак
3. „Отчетна стойност” е стойността при счетоводното завеждане на актива или
обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след
първоначалното му счетоводно завеждане.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от
Кмета на общината или определени от него лица.
§ 2. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се
завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.
§ 3. Тази Наредба е приета с Решение № 301 по протокол № 36 от 20.12.2013г. и влезе
в сила от 01.01.2014 година.
§ 4. Тази наредба отменя до сега действащата Наредба № 11 на Общински съвет гр.
Исперих.
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ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ДЕКЛАРАЦИЯ
за определяне на такса за битови отпадъци
/по чл. 19, ал. 3 от Наредбата №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Исперих/

1. от............................................................................................................................................
/наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на лицето/
2. ЕГН /ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/......................................
3. Данъчен № ............................................БУЛСТАТ......................................
4. Адрес...........................................................................................................................................
.........
/седалище на предприятието или адрес по местоживеене на лицето/

5. Данъчен адрес ..................................................................................................
6. Чрез ...................................................................................................................
/име - собствено, бащино, фамилно име на представителя или пълномощника/

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,
Декларираме, в качеството на данъчнозадължени лица, че имот с партиден №
...............................
представляващ
..........................................................................................................................................
/земя,сгради или земя и сгради/

находящ се на адрес
.................................................................................................................................
/град, община, ж.к., улица, блок, вход, апартамент, етаж/

през _______ година таксата за битови отпадъци ще се определя в зависимост от
количеството изхвърлени отпадъци и ще използваме следните съдове за битови отпадъци:
тип: …………………..брой
тип: …………………..брой
Прилагам:
Копие от …… бр. банково бордеро/квитанция за платена такса смет за настоящата
__________ година.
Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от НК и
ще заплатя таксата по чл.17, ал. 2, т. 2.2 от Наредба № 11 на Общинския съвет за
определяне и администриране на местните такси и цени на услугите.
Дата ..........................

Подпис на декларатора:
1. .......................................
/печат/

Кратки указания:
От кого се подава – Декларацията се подава от всички данъчно задължени лица
(собственици или ползватели) или упълномощен от тях представител.
Кога се подава – Декларацията се подава в случаите, в които собствениците или
ползвателите на един имот желаят таксата за битови отпадъци за имота да се определя в
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зависимост от количеството на битовите отпадъци, като се посочват вида, вместимостта
(куб.м.) на съда и броя на използваните съдове за битови отпадъци.
Срок на подаване – Декларацията се подава до 30 ноември на предходната година. За
придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на
придобиването им.
Къде се подава – Декларацията се подава в Деловодството на община Исперих, ул.
“Васил Левски” № 70.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ДЕКЛАРАЦИЯ
за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
/по чл. 21, ал.1 от Наредбата №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги
на територията на Община Исперих/

1. от
....................................................................................................................
............................

ЕГН

/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/

адрес ...............................................................................................................................,
/адрес по местоживеене на лицето или седалището на юридическото лице/

2. и
....................................................................................................................
............................

ЕГН

/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/

3. и
....................................................................................................................
............................

ЕГН

/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/

4. и......................................................................................................................
............................

ЕГН

/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Декларираме, в качеството си на данъчно задължени лица, че имот с:
партиден № .......................................... представляващ ........................................
/земя, сграда или земя и сграда/ /
Находящ се на адрес
.............................................................................................................................................
/град, община, ж.к., улица, блок, вход, апартамент, етаж/

няма да се използва през цялата ................................. година.
Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от НК.
Давам изричното си съгласие да се извършват проверки от общинска администрация за
спазване условията по декларацията.
Дата ..........................
1.

..................................

2.

..................................

3.

...................................

4.

.................................

Подпис на декларатора/те:

(ново приложение №3 прието с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих)
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Приложение към чл.29, ал.2 от Наредба №
11 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на Община Исперих

ДО ДИРЕКТОРА
НА ……………………………….
ГР./С……………………………..
ЗАЯВЛЕНИЕ
от

…………………………………………………………………,

адрес:

гр./с…………………………….,

ЕГН……………………,

ул.“……………………………..“

№………..

в

качеството ми на родител/настойник на детето………………………………………..…….
записано в представляваното от Вас детско заведение …………………………………….
гр./с ………………………..…
Уважаема госпожо Директор,
Моля, да бъда освободен/а от заплащане на месечна такса/ месечна сума на
основание чл. 29, ал.2, т….... от Наредба № 11 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих.
Прилагам съобразно чл.29, ал.8 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих
следните документи удостоверяващи основанието за освобождаването ми от
заплащането на месечна такса/ месечна сума.
1. копие от акт за смърт на двамата родители - за случаите по чл.29, ал.2, т.1 от
Наредба №11 на Общински съвет Исперих;
2. копие от експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК на детето - за случаите по чл.29,
ал.2, т.2 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих;
3. копие от документите от ТЕЛК/ НЕЛК на двамата родители - за случаите по
чл.29, ал.2, т.3 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих;
4. служебни бележки от детските заведения, където са записани другите деца, с
посочени данни, кога детето е записано и кога следва да приключи обучението му в
детското заведение, както и удостоверение за раждане на всички деца с което ще се
удостовери поредността им - за случаите по чл.29, ал.2, т.4 от Наредба №11 на Общински
съвет Исперих.
Известно ми е, че освобождаването и намаляването на месечна такса/ месечна сума започва от
началото на месеца, следващ подаването на заявлението с придружаващите го документи.

Дата………………………

Заявител……………………….
/
/
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Приложение към чл.29, ал.3 от Наредба №
11 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на Община Исперих

ДО ДИРЕКТОРА
НА ……………………………….
ГР./С……………………………..
ЗАЯВЛЕНИЕ
от …………………………………………………………………, ЕГН……………………,
адрес: гр./с……………………………., ул.“……………………………..“ №……….. в
качеството ми на родител/настойник на детето………………………………………..…….
записано в представляваното от Вас детско заведение …………………………………….
гр./с ………………………..…
Уважаема госпожо Директор,
Заявявам, че желая да ползвам 50% намаление от стойността на предвидената
месечна такса/ месечна сума на основание чл.29, ал.3, т….... от Наредба № 11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Исперих.
Прилагам съобразно чл.29, ал.9 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих
следните документи удостоверяващи основанието за намаляване на месечна такса/
месечна сума.
1. копие от акт за смърт на един от родителите - за случаите по чл.29, ал.3, т.1 от
Наредба №11 на Общински съвет Исперих;
2. копия от актовете за раждане на децата - близнаци - за случаите по чл.29, ал.3,
т.2 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих;
3. копие от експертното решение на ТЕЛК/ НЕЛК на детето - за случаите по чл.29,
ал.3, т.3 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих;
4. копие от документите от ТЕЛК/ НЕЛК на родителя - за случаите по ал.3, т.4 от
Наредба №11 на Общински съвет Исперих;
5. служебни бележки от ВУЗ - за случаите по чл.29, ал.3, т.5 от Наредба №11 на
Общински съвет Исперих;
6. служебна бележка от детското заведение, където е записано първото дете, с
посочени данни кога детето е записано и кога следва да приключи обучението му в
детското заведение, както и удостоверение за раждане на двете деца, с което ще се
удостовери поредността им - за случаите по ал.3, т.6 от Наредба №11 на Общински съвет
Исперих;
7. копие от съдебно решение или заповед на Директора на Дирекция „Социално
подпомагане“, копие от договора сключен с приемното семейство - за случаите по ал.3, т.7
от Наредба №11 на Общински съвет Исперих;
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8. актуално удостоверение за раждане (издадено не по-рано от 6 месеца преди
записване на детето) - за случаите по чл.29, ал.3, т.8 от Наредба №11 на Общински съвет
Исперих;
Известно ми е, че освобождаването и намаляването на месечна такса/ месечна сума започва от
началото на месеца, следващ подаването на заявлението с придружаващите го документи.

Дата………………………

Заявител……………………….
/
/
Приложение към чл.29, ал.1, т.5 от
Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община
Исперих
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ДО ДИРЕКТОРА
НА ……………………………….
ГР./С……………………………..

ЗАЯВЛЕНИЕ
от

…………………………………………………………………,

адрес:

гр./с…………………………….,

ЕГН……………………,

ул.“……………………………..“

№………..

в

качеството ми на родител/настойник на детето………………………………………..…….
записано в подготвителна група на представляваното от Вас детско заведение
……………………………………. гр./с ………………………..…
Уважаема госпожо Директор,
Уважаема госпожо Директор,
Заявявам, че детето ….………………………………………………………., записано
в III-та подготвителна група няма да ползва целодневна детска градина за извънучебния
период от 01 юни до 31 август ………….г.

Дата………………………

Заявител……………………….
/
/
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Приложение към чл.29, ал.6 от Наредба №
11 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на Община Исперих

ДО ДИРЕКТОРА
НА ……………………………….
ГР./С……………………………..

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

…………………………………………………………………,

адрес:

гр./с…………………………….,

ЕГН……………………,

ул.“……………………………..“

№………..

в

качеството ми на родител/настойник на детето………………………………………..…….
записано в представляваното от Вас детско заведение …………………………………….
гр./с ………………………..…
Уважаема госпожо Директор,
Заявявам, че детето ….………………………………………………………., записано
в детска ясла/ целодневна детска градина няма да посещава детското заведение в
продължение на …………….. дни, считано от ………………….. до………………..….,
поради ………………………………………………….. причини.

Дата………………………

Заявител……………………….
/
/
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ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Дауд Себайдин Ибрям – Управител на „ Лудогорска
слава” ЕООД.
Относно: Приемане на годишен финансов отчет на „ Лудогорска слава” ЕООД за
2016 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Ибрям.
Дауд Себайдин Ибрям – Управител на „ Лудогорска слава” ЕООД.
Уважаеми общински съветници,
Приложено предлагам на вашето внимание годишен финансов отчет (ГФО) за 2016
година на “ЛУДОГОРСКА СЛАВА” ЕООД, окончателен счетоводен баланс и отчет за
приходи и разходи към 31.12.2016 г.
Съгласно учредителния акт на дружеството," ЛУДОГОРСКА СЛАВА " ЕООД,
гр.Исперих е общинско търговско дружество на самостоятелен баланс. Основният
капитал, регистриран при учредяването е 11 х.лв., остава непроменен и през 2016 г.
Дружеството няма съучастия в капиталите на други предприятия. Структурата на
собствения капитал за 2016 година е както следва:
Собствен капиталх.лв. – (28)
в това число:
Основенх.лв. - 11
Преоценъчен резервх.лв. - 11
Други резервих.лв.- 17
Непокрита загубах.лв.- (58)
Загубах.лв.- (9)
Съгласно съставен финансов отчет към 31.12.2016 г., общия размер на приходите
възлиза на 26 х.лв., а разходите – 35 х.лв. Съответно формираният финансов резултат е
отрицателен – 9 х.лв. Структурата на приходите и разходите има следния вид.
Вид приходи :
услуги 14 х.лв.
наеми 12 х.лв.
___________________________________________ ОБЩО приходи: 26 х. лв.
Вид разходи:
р-ди за материали2 х.лв.
външни разходи14 х.лв.
разходи за амор.2 х.лв.
разходи за запл.14 х.лв.
разходи за осиг.3 х.лв.
___________________________________________ОБЩО разходи: 35 х. лв.
Общо активите на дружеството са 14 х.лв. , съгл.счетоводния баланс на
дружеството за 2016г., от които
- дълготрайни материални активи - 8хил.
- краткотрайни активи В т.ч.
-суровини и материали

х.лв. 5
х.лв - 1
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- вземания

х.лв. - 4

Пасивът на баланса е съответно 81х.лв. Неговата структура е както следва:
- собствен капиталх.лв - (28)
задължения задължение към персонала –
задължения към осигурителни предприятия –
данъчни задължения –
задължения към доставчици

х.лв.
х.лв.
х.лв.
х.лв.
х.лв.

42
6
12
22
2

Уважаеми общински съветници, като се има предвид гореизложеното, предлагам
Общинският съвет да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
1. Приема годишния отчет на “ЛУДОГОРСКА СЛАВА” ЕООД за 2016 година.
Благодаря.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становища.
Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на водещата комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.06.2017 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
5
5
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе 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
27.06.2017 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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя.
Няма.
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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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 369
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137,
ал. 1, т.3 от Търговския закон и чл.12, ал.1, т.16 Наредба №26 за условията и реда за
упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за
сключване на договори за съвместна дейност
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Приема Годишния финансов отчет на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК
826055360, със седалище и адрес на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл.
Разград, ул. „Христо Ясенов“ №2, с управител Дауд Себайдин Ибрям за 2016 година.
Настоящето решение да бъде изпратено на Управителя на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“
ЕООД, Кмета на Община Исперих и Областния управите на Област Разград в седемдневен
срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд град Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заседанието и по тази точка от дневния ред предлагам да се води от г-н Мюсреф.
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ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Прекратяване на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, със
седалище и адрес на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо
Ясенов“ №2, с управител Дауд Себайдин Ибрям
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Докладна записка вх.№ 57/09.02.2017г. до председателя на Общински съвет
Исперих управителят на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360 уведомява
Общински съвет Исперих, че дружеството е в тежко финансово състояние и моли за
вземане на решение за изход от ситуацията.
В докладната си твърди, че:
- към момента дружеството няма назначен персонал;
- има разходи по Договор №21 от 29.02.2012г. за възлагане на управление на
„Лудогорска слава“ ЕООД гр. Исперих и по Договор за счетоводни услуги от 07.03.2012г.
с ЕТ „АЛИ КУЙДЖУКЛУ“ в размер на една минимална заплата определена за страната
без ДДС;
- Основните приходи на дружеството са от сключени договори за наем с „М-тел“
ЕАД в размер на 140 Евро без ДДС и „Кубрат Кабел“ ООД в размер на 186,48 лева с ДДС;
- приходите от дейността на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360 са
незначителни. Те са основно от поддръжка и ремонт на линейни отоци, отводнителни
шахти, съоражения в паркове и градини, хоризонтална и вертикална пътна маркировка,
отсичане и окастряне на дървета и други малки поръчки. Липсата на подходяща техника
спира възможността за участие в по-големи поръчки, дружеството няма производствена
дейност и алтернативни източници на приходи;
- Към момента дружеството разполага с материален актив недвижимо имущество земя и етаж от административна сграда находящи се на ул. „Христо Ясенов“ №2А;
- В края на 2016г. има наложен запор върху налични и постъпващи суми по
банкови сметки от НАП Варна, офис Разград в размер на 28 671, 56 лв. от които главница
22 201,04лв., лихва 3965,38 лв., (към дата 06.10.2016г.), нелихвоносно вземане 2 500 лв.,
разноски 0,00 лв.
Задълженията на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360 към
31.01.2017г. са както следва:
- ЕТ Стоян Стоянов, ЕИК 116008124 за материали – 1 067,21 лева;
- ВиК ООД Исперих, ЕИК 826043803 за консумирана вода – 564,73 лева;
- ЕТ Али Куйджуклу, ЕИК 200191178 за счетоводни услуги – 2 170 лева;
- Начислени, неизплатени заплати към служители и работници, задълженя към
бюджета – 7 052,53 лева;
- Начислен данък по чл.42 от ЗДФЛ – 3 900,50 лева;
- Начислени осигуровки – 12 488,09 лева;
- Начислено ДДС – 6 076,44 лева;
- Данък сгради и такса битови отпадъци – 10 291,47 лева;
- Наказателно постановление на ДФК – 2 500 лева.
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Задълженията към 31.01.2017г. на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК
826055360 са приблизително в размер на 52 317,50 лева. Затрудненията на дружеството са
с постоянен характер.
Предвид горното считам, че продължаването дейността на дружеството би довело
до натрупване на задължения, би се увеличавала неговата неплатежоспособност и би се
достигнало до условия за подаване на молба за обявяването му в несъстоятелност. Това
може да се избегне, ако дейността на дружеството бъде прекратена и същото бъде обявено
в ликвидация, в което производство да бъдат осребрени активите на дружеството и да
бъдат изплатени задълженията на дружеството към неговите кредитори.
Във връзка с горното заявявам, че търговските дружества се образуват,
преобразуват и прекратяват по решение на Общинския съвет по реда и условията на
Търговския закон и Закона за общинската собственост.
Прекратяването на ЕООД е фаза от фактическото съществуване на дружеството.
Процедурата има за цел вписването в Търговския регистър на прекратяването и
заличаването на ЕООД. Прекратеното дружество влиза в ликвидация, с чието
приключване дружеството се заличава. Ликвидация се провежда за всяко дружество,
независимо от наличието на търговски резултати (т.е. даже и в случаите, в които
дружеството на практика не осъществява търговска дейност).
ЕООД се прекратява при настъпване на обстоятелства, изброени изрично, но не
изчерпателно в чл.154 от Търговския закон. Това са юридически факти, с настъпването на
които законът свързва преустановяване на търговската дейност на дружеството и като
краен резултат неговото юридическо прекратяване.
С решението за прекратяване на дружеството се избира и ликвидатор. В случай, че
не е избран ликвидатор, за такъв се счита управителят.
След прекратяването на дружеството, то продължава да съществува като дейността
му е насочена към удовлетворяване на кредиторите. Това означава, че през този период се
довършват текущи сделки, събират се вземанията и се осребрява имуществото на
дружеството (чл. 268, ал.1 от ТЗ).
На основание чл.9. от „Наредба № 26 за условията и реда за упражняване правата
на собственост на Община Исперих в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори
за съвместна дейност“ Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик
на капитала в едноличните общински търговски дружества.
На основание чл. 12, ал.1 от горепосочената наредба Общинският съвет в
качеството си на едноличен собственик на капитала в търговски дружества с ограничена
отговорност упражнява следните правомощия: образува, опреобразува и прекратява
дружеството и назначава ликвидатор. В чл. 22 от Наредбата са въведени ограничения за
заемане длъжността на ликвидатор. На осн. чл. чл.266, ал.5 т.1 от ТЗ общото събрание/ в
настоящия случай едноличния собственик на капитала/ определя възнаграждението на
ликвидатора.
Срокът на ликвидация на дружеството не може да бъде по-кратък от 6 месеца, тъй
като Законът за Търговския регистър изисква да бъде спазен 6 месечен срок, в който
кредиторите да могат да предявяват евентуални вземания. Според чл.272, ал.1 от ТЗ
имуществото на дружеството се разпределя само ако са изминали шест месеца от деня, в
който поканата до кредиторите е обявена в Търговския регистър.
При продажба на имуществото от страна на ликвидатора следва да се съблюдава
изпълнението по реда на Глава пета от Наредба № 27 на Общински съвет Исперих, а
останалите след приключване на ликвидацията активи на дружеството следва да бъдат
предадени на Община Исперих.
Доколкото ОбС-Исперих следва да избере ликвидатор на дружеството считам, че
това следва да бъде човек, който е запознат с дейността му, активите, вземанията и
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задълженията на дружеството и би бил в най-голяма степен подготвен и полезен за
извършване дейността на неговата ликвидация.
ОбС-Исперих следва да определи и възнаграждение на ликвидатора, което считам,
че следва да бъде в брутен размер на 740 лв. за срока на ликвидация, който размер съвпада
и с минималния осигурителен праг за заемане на длъжността.
Предвид горното предлагам Общински съвет Исперих да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл.147, ал.2, чл. 154 ал.1 т.2 вр. с чл. 266
от Търговския закон и чл.12, ал.1, т.1 и т.18 от Наредба № 26 за условията и реда за
упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за
сключване на договори за съвместна дейност
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. 1.Прекратява „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, със седалище и
адрес на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ясенов“ №2,
с управител Дауд Себайдин Ибрям.
2.На осн. чл. 156 вр. с чл. 266 от ТЗ открива производство по ликвидация на
„ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, със седалище и адрес на управление:
град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ясенов“ №2.
3.Определя срок за извършване на ликвидация шест месеца, считано от датата на
вписване на решението за прекратяване на дружеството в Търговския регистър.
4. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в брутен размер от 740 лв.
5. На основание чл. 156, ал.2 от Търговския закон ликвидатор на дружеството е
Управителя Дауд Себайдин Ибрям.
6.Възлага на кмета на Община Исперих да сключи договор с ликвидатора на
основание чл. 12, ал.2, т.3 и чл.32 от Наредба № 26 за условията и реда за упражняване
правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори
за съвместна дейност.
7.Задължава ликвидатора да подаде уведомление по чл.77, ал.1 от ДОПК до НАП
за предстоящото прекратяване с ликвидация и да предприеме действия по вписване на
настоящото решение в Търговския регистър.
ІІ. 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.
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Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Димитров.
Моля, председателите на постояните комисии за становища.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 27.06.2017 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
7
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на водещата комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 27.06.2017 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
5
5
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник 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
27.06.2017 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.
Настоящия управител на дружеството дали е съгласен да остане и като
ликвидатор?
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Това е договор за управление, където управителя на дружеството автоматично
съгласно закона остава като ликвидатор.
Ако управителя не е съгласен трябва да подаде заявление, че не е съгласен да бъде
ликвидатор на другжеството. Дори и управителя да не е съгласен, няма пречка да обявим
дружеството в ликвизация.
Уважаеми общински съветници,
Със всяко отлагане във времето на прекратяване деонстта на « Лудогорска слава»
ЕООД гр. Исперих и преминаването и в ликвидация, ние трупаме задължения, които
общината ще плаща.
Чл.156, ал.2 от Търговския закон кавза:
Ликвидатор на дружеството е управителя, освен ако в договора или по решение на
общото събрание, каквото представляваме ние в момента е определено лице.
Ние не определяме друго лице за ликвидатор на дружеството, което по цитирания
член от закона управителя на дружеството остава и като ликвидатор на същото. В момента
това дружеството трупа загуби на общината, кото се отразява на бюджета и.
Гюнел Мюсреф –заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Чл.156, ал.2 от ТЗ казва, че ако не е избран ликвидатор, управителя остава
ликвидатор на дружеството.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Това е точно така. Ние имаме интерес ликвидацията да се извърши час по скоро.
Срока на ликвидацията е не по малко от 6 месеца. Отделите общинска собственост», и
Финании ще помагат на ликвидатора за по бързото приклучване.
Гюнел Мюсреф – председателстващ заседанието и заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Други желаещи да вземат отношение.
Няма.
Моля да преминем към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 29.06.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Прекратяване на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, със
седалище и адрес на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо
Ясенов“ №2, с управител Дауд Себайдин Ибрям
Начин на гласуване
№

Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН

За

„ против”

„въздържал се”
П
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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.

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За

П

За
За

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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 370
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл.147, ал.2, чл. 154 ал.1 т.2 вр. с чл. 266
от Търговския закон и чл.12, ал.1, т.1 и т.18 от Наредба № 26 за условията и реда за
упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за
сключване на договори за съвместна дейност
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. 1.Прекратява „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, със седалище и
адрес на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ясенов“ №2,
с управител Дауд Себайдин Ибрям.
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2.На осн. чл. 156 вр. с чл. 266 от ТЗ открива производство по ликвидация на
„ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, със седалище и адрес на управление:
град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ясенов“ №2.
3.Определя срок за извършване на ликвидация шест месеца, считано от датата на
вписване на решението за прекратяване на дружеството в Търговския регистър.
4. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в брутен размер от 740 лв.
5. На основание чл. 156, ал.2 от Търговския закон ликвидатор на дружеството е
Управителя Дауд Себайдин Ибрям.
6.Възлага на кмета на Община Исперих да сключи договор с ликвидатора на
основание чл. 12, ал.2, т.3 и чл.32 от Наредба № 26 за условията и реда за упражняване
правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори
за съвместна дейност.
7.Задължава ликвидатора да подаде уведомление по чл.77, ал.1 от ДОПК до НАП
за предстоящото прекратяване с ликвидация и да предприеме действия по вписване на
настоящото решение в Търговския регистър.
ІІ. 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 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Адв. Даниел Димитров – Преедседател на Общински съвет Исперих.
Има ли питания, становища, предложения.
Няма.
Преминаваме към последна точка от дневния ред.

ТОЧКА 19 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги общински съветници,
В деловодството на Общински съвет Исперих с Вх. № 216 от 22.06.2017 г. е
получено писмо от Омбудсмана на Република България, относно: Жалба 5711/2017г.
/ Председателя на Общински съвeт Исперих изчете писмото/
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В деловодството на Общински съвет Исперих е постъпило с Вх.№ 213 от 20.06.2017
г. Заявлени от д-р Венета Николова , кото същото Заявление е пратено и до Кмета на
Община Исперих, с което се иска ремонт на покрива на Кметство с. Лъвино, където се
намира и медицинската практика.
Получени са два Протеста от Емилиян Грънчаров прокурор в Окръжна прокуратура
гр. Разград срещу разпордбата на посочените в Протеста членове от Наредба № 9 и Наредба
№ 22 на Общински съвет Исперих.
Има ли други въпроси.
Няма.
Уважаеми колеги с изчерпване на дневния ред закривам редовното заседание на
Общински съвет Исперих проведено на 29.06.2017 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:

Сейде Султанова
Протоколист:
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