ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 33
от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на
27.07.2017 година
Днес 27.07.2017 г. от 17.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет
Исперих.
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 23 общински съветници. Отсъстват
общинските съветници Сали Мехмед, Сибел Джелил, Турхан Ибрям и Шенол Рафи,
Местафа Рашид и Метин Емби. На заседанието присъства Кмета на Община Исперих
Бейсим Руфад, заместник кмета г-жа Нехире Юмер, 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
23
23
0
0
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Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Росица Митева – общински съветник.
Относно: Присъединяаване наОбщина Исперих към обособената територия
обслужвана от « Водоснабдяване – Дунав» ЕООД гр. Разград.
2. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно : Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2017 год.
3. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно : Продажба на поземлени имоти, находящи се в с.Къпиновци,
с.Бърдоква и с. Подайва, община Исперих, област Разград
4. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно : Продажба на поземлен имот, находящ се в с.Малко Йонково, община
Исперих, област Разград
5. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно : Разработване на ПУП – ПП / парцеларун план/ за изграждане на
канализационен колектор от кръстовището на ул. « В.Левски» и ул. Милин камък», за
захранване на поземлен имот № 167062, ЕКАТТЕ 32874, по плана на Стопански двор № 1
гр. Исперих и одобряване на задание.
6. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно : Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба
№ 9 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията
на 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
№22 за организацията на движението по улиците на Община Исперих“
8. Докладна записка от адв. Даниел Димитров –Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно : Именуване на улица.
9. Докладна записка от Дауд Себайдин Ибрям – Управител на « Лудогорска
слава» ЕООД.
Относно : Вземане на решение от едноличния собственик на капитала на
„ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360 за вътрешно кредитиране чрез внасяне
на допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от ТЗ от общинския бюджет с цел
икономическо обезпечаване на дружеството
10. Докладна записка от Орхан Кабил Мехмед – общински съветник.
Относно : Предоставяне субсидия на „Спортен клуб по тенис на маса Исперих” от
Община Исперих
11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
12. Разни.
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ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Росица Митева – общински съветник.
Относно: Присъединяаване наОбщина Исперих към обособената територия
обслужвана от « Водоснабдяване – Дунав» ЕООД гр. Разград.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – общински съветник и Председател на ПК по « Законност и
обществен ред».
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми общински съветници,
Територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изграждането
на ВиК системите и предоставянето на В и К услугите се разделя на обособени територии.
На основание § 34 от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Министъра на регионалното
развитие и благоустройството е обявил, с Решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009
г. обособените територии на действащите към 2009 г.
В и К оператори.
Съгласно чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), когато собствеността на ВиК
системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и
общините или между няколко общини, управлението на ВиК системите се осъществява от
Асоциацията по ВиК.
Асоциациите по В и К (АВиК), създадени по силата на Закона за водите, са нов вид
юридически лица в българското право и в практиката по извършване на обществено
значимата услуга за водоснабдяване и канализация. АВиК имат седалище и адрес на
управление - областната администрация на съответната обособена територия. Те не са
търговски дружества, не формират и не разпределят печалби. В АВиК членуват държавата
и общините, включени в съответната обособената територия. Органите на управление на
АВиК са общо събрание – което се състои от представители на държавата и общините и
председател, който е представителя на държавата / областния управител на
административно – териториалната единица област, в която попада обособената
територия/.
Дейността на асоциациите е насочена към установяване на договор - отношения с
ВиК оператора, чрез подписването на Договор по реда на ЗВ или по реда на Закона за
концесиите, както ѝ към: планиране на развитието на водоснабдителните и
канализационните системи, чрез изготвяне и одобряване на регионални генерални планове
( РГП) на ВиК системите и съоръженията и генерални планове на агломерации над 10 000
е.ж. на ВиК системите в съответната обособена област; изработване и приемане на
дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми към РГП на ВиК системите и
съоръженията; съгласуване на Бизнес плана на ВиК оператора и др.
Според Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо
помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.,
АВиК са създадени за да управляват ВиК системите и съоръженията от името техните
собственици, в рамките на обособената територия, когато собствеността върху ВиК
системите е разделена между държавата и общините.
Според приетата с Решение № 269 от 07.05.2014 г. на Министерски съвет –
Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията на Република
България, която е задължителен за изпълнение документ и като такъв обвързва всички
ведомства, е задължително реализирането на реформата във ВиК сектора. В тази връзка са
разработени 51 Регионални генерални планове за ВиК, който имат за цел да осигурят
правилното планиране и реализиране на инвестиции.
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Във този смисъл е и Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (одобрена с
решение на ЕК на 15 юни 2015 г.), която се явява основният източник за финансиране на
инвестиции във ВиК отрасъла. Условието за допустимост на проектите е консолидацията
на ВиК оператори.
Програма развитие на селските райони, мярка 7, също поставя условието за
консолидация на ВиК оператори, т. е и тук е правната невъзможност на малките общини
да изготвят своите проекти и същите да бъдат одобрени и реализирани.
В тази връзка на 18.03.2016 г. Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, сключи с действащия
В и К оператор “Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД - Договор за стопанисване, поддържане
и експлоатация на В и к системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните
и канализационните услуги, с което изпълни трите стълба на реформата във ВиК сектора,
недовършен е един основен елемент от реформата – консолидацията на операторите.
Консолидацията ще даде възможност на дружеството да реализира инвестиции във
ВиК системите и съоръженията, както и ще се даде възможност на малките общини да
реализират проекти залегнати в подмярка 7.2 на ПРСР.
С оглед изложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 10в, ал. 1 и чл. 198а, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от
Закона за водите (ЗВ)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Взима решение за присъединяване на Община Исперих към обособената територия
обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД.
II. Определя Кмета на Община Исперих да представлява Община Исперих пред
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, а при невъзможност той да участва лично,
се определя негов заместващ представител.
III. Определя ред за внасяне и гласуване на позициите на представителя на Община
Исперих в заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособена
територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД ”,гр. Разград както следва:
В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на проект за дневен ред за предстоящо
редовно или извънредно заседание на Асоциацията по В и К, Кметът на Община Исперих,
в качеството си на представляващ Община Исперих в Асоциацията по В и К - внася в
Общински съвет – Исперих докладна записка, която съдържа: ден, място на провеждане,
дневен ред, предложения за решения по дневния ред и др.
IV. 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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо Митева.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядйте г-н Хюсеин, като председател на водеща комисия.
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Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
24.07.2017 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
4
1

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
3

0

Становището на комисията е докладната да не се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман. Вашата комисия е участваща.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 24.07.2017 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
4
1
3
0
Становището на комисията е докладната да не бъде внесена на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева –Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 24.07.2017 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
7
4
2
2
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.
Преминаваме към обсъждане на докладната записка и проекто решенията към нея.
Заповядайте. Има желаещ от групата граждани присъстващи в залата.
Представете се за протокола ако обичате.
Ивелин Малчев –вътрешен одитор в « В и К» ООД гр. Исперих и представител
на синдикалната организация в дружеството.
Уважаеми общински съветници,
Работя в това дружество от 2008 г. Проблеми във « В и К» сектора има в цялата
страна, продиктувани от липса на инвестиции, лоша инфраструктура , която води до
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големи загуби във сектора и проблеми със събираемостта на средствата от ползваната
вода.
Даните които искам да цитирам са публикувани в интернет и там виждаме, че « В и
К» дружествата в Добрич има 84% загуби. С най малки загуби са « В и К» дружествата в
Русе, Смолен и София, а нашето дружество е с 57% загуби. В Бизнес плана си за 2016 г.
дружеството е заложило 201 х.лв. за инвестиции, а е направило инвестиции за близо 300
х.лв., които се състоят в следното: закупен е чисто нов багер, купени са 3 бр. помпи,
водопроводите в населените места като с. Райнино, с. Лъвино, с. Брестовене са оправени,
също така е подменен и автопарка на дружеството.
За 2016 г. дружеството е с 257 х.лв. печалба, дадени са близо 70 х.лв. като бонус на
работниците в него. Всичко това показва, че ние се справяме добре и ето защо апелираме
към общинските съветници да не подкрепят присъединяването на Община Исперих към
обособената територия обслужвана от « Водоснабдяване – Дунав» ЕООД гр. Разград.
Благодаря.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други желаещи има ли.
Заповядайте г-н Вутов.
Венелин Вутов – Завестник Председател на Общински съвет Исперих.
Първия ми въпрос е наистина ли загубите са 54% на дружеството? При разговор с
предишния управител на дружеството разбрах, че загубите са много по големи, но сега в
града след като се подмениха тръбите може и да са намалели.
Втория ми въпрос е свързан с кражбите на вода. Колко акта има съставени?
Задавам този въпрос многократно, но нямам отговор.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпросите не може да ги задавате към прежде изказалия се, отправете ги към
Управителя на дружеството и не по този начин. Има ред за задаване на въпроси г-н Вутов
и законов начин да получите отговори на въпросите си.
Друг желае ли да вземе думата?
Заповядайте.
Представете се за протокола.
Йовка Георгиева – гражданин на община Исперих.
До 27.12.2016 г. работех в « В и К» ООД гр. Исперих. Виждам, че голяма част от
присъстващите в залата са работници в дружеството и са притеснени от факта, че
присъединяаването на Община Исперих към обособената територия обслужвана от «
Водоснабдяване – Дунав» ЕООД гр. Разград ще остави много от тях без работа. Знае се, че
районите които обслужва дружеството голяма част от работниците са от община Завет и
община Самуил. Загубите на това дружество не са намалели. Дружеството няма монтиран
до моето напускане един водомер на водоизточник както го изисква закона.
Информацията подавана към борда това е ДЕКЕВР и др. не е вярна. Опасенията за
оставане без работа не трябва да е на техническия персонал, а на ръководството, защото
това е аварийно предприятие и няма как от друго място да се докарат хора.
Колкото и цветущо да го описва синдикалния лидер това дружество не е такова.
Докато « Водоснабвянае- Дунав» ЕООД гр. Разград обсъжда инвестиции за хиляди лева с
които да се поднови водопроводната мрежа, тук в това дружество инвестициите спират до
закопуването на служебен автомобил и подмяна на автопарка. Дружеството няма
подписан договор с Асоциация, която да му вмени отговорност.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Моля, присъстващите да се придържаме към темата на докладната записка. Днес не
обсъждаме прекратяването на дейността на дружеството.
Предлагам да прекратим дебатите и преминем към гласуване.
В гласуването няма да участва общинския съветник Орхан Кабил, поради наличие
на конфликт на интереси и подадена Декларация.
Моля, колеги да гласуваме.
Гласуването е поименнно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 27.07.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Росица Митева – общински съветник.
Относно: Присъединяаване наОбщина Исперих към обособената територия
обслужвана от « Водоснабдяване – Дунав» ЕООД гр. Разград.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Против
Против

П
П
П

Против

П

Против
против

П
П

За
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
22
5
15
2
Общинският съветник Орхан Кабил не участва в гласуването.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 371
На основание чл. 27,ал.5 от ЗМСМА след проведено явно поименнно гласуване
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. НЕ ПРИЕМА предложенията за решения по докладна записка с Вх. № 245 от
18.07.2017 г. относно: присъединяване на Община Исперих към обособена
територия обслужвана от « Водоснабдяване – Дунав» ЕООД гр. Разград, а
именно:
І. Взима решение за присъединяване на Община Исперих към обособената територия
обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД.
II. Определя Кмета на Община Исперих да представлява Община Исперих пред
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, а при невъзможност той да участва лично,
се определя негов заместващ представител.
III. Определя ред за внасяне и гласуване на позициите на представителя на Община
Исперих в заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособена
територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД ”,гр. Разград както следва:
В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на проект за дневен ред за предстоящо
редовно или извънредно заседание на Асоциацията по В и К, Кметът на Община Исперих,
в качеството си на представляващ Община Исперих в Асоциацията по В и К - внася в
Общински съвет – Исперих докладна записка, която съдържа: ден, място на провеждане,
дневен ред, предложения за решения по дневния ред и др.
IV. 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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ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно : Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2017 год.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2017 год. е приета с Решение № 261 по Протокол №24 от 19.01.2017год. на
Общински съвет – Исперих. Съгласно чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост
програмата е отворен документ и може да бъде актуализирана през годината.
През изминалия период от приемането на Програмата до м.юли 2017год. в
общинската администрация са постъпили нови заявления за закупуване на общински
поземлени имоти, които не са включени в Годишната програма и трябва да се допълнят в
разделите за продажба. Също така поради закриване на детски градини на територията на
община Исперих възникна необходимост от допълване на Годишната програма в раздел
„Придобиване на нови поземлени имоти“.
Предложението ни в раздел III.Продажба на незастроени дворни места да бъдат
включени нови два поземлени имоти за продажба; в раздел I.Продажба на дворно място
с построените в тях нежилищни сгради да бъдат включени нови три поземлени имоти
за продажба, в раздел „Описание на имотите, които общината има намерение да
придобие и способите за тяхното придобиване“ да се включат шест поземлени имоти и
в раздел „Продажба на земеделски имоти“ да се включи един поземлен имот.
Предвид гореизложеното , предлагам Общински съвет Исперих да приеме следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от
Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на ОбС –
Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2017 година, както следва:

1. В раздел III.Продажба на незастроени дворни места със следните имоти:
1.1. Урегулиран поземлен имот IV- 53, квартал 8 с площ 1023 кв.м по
регулационния план на с.Бърдоква при очаквана продажна цена в размер на 2 200 лева.
1.2. Урегулиран поземлен имот ХV - 684, квартал 57 с площ 403 кв.м по
регулационния план на с.Подайва при очаквана продажна цена в размер на 1 100 лева.
2. В раздел I.Продажба на дворно място с построените в тях нежилищни
сгради със следните имоти:
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2.1.Урегулиран поземлен имот VI – 846, квартал 77 по регулационния план на
с.Малко Йонково, ведно с построената полумасивна сграда със застроена площ 134 кв.м
при очаквана продажна цена в размер на 4 700 лева.
2.2.Урегулиран поземлен имот VIII – 730, квартал 59 по регулационния план на
с.Малко Йонково, ведно с построените сгради със застроена площ 117 кв.м при очаквана
продажна цена в размер на 5 000 лева.
2.3.Застроен поземлен имот XII-207, квартал 62 по регулационния план на гр.
Исперих, ведно с построените в имота сгради със застроена площ 412 кв.м при очаквана
продажна цена в размер на 61 000 лева.
II.Създава нов раздел в Годишната програма „Описание на имотите, които общината
има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване“ със следното съдържание:

1.Поземлен имот № 03472.32.4 в с.Белинци с площ 58 213 кв.м чрез дарение от
ЦДГ „Мики Маус“ – с.Белинци.
2.Поземлен имот № 03472.32.5 в с.Белинци с площ 62 993 кв.м чрез дарение от ЦДГ
„Мики Маус“ – с.Белинци.
3.Поземлен имот № 03472.19.3 в с.Белинци с площ 26 893 кв.м чрез дарение от ЦДГ
„Мики Маус“ – с.Белинци.
4.Поземлен имот № 024068 в с.Лъвино с площ 62,000 дка чрез дарение от ЦДГ
„Славейче“ – с.Лъвино.
5.Поземлен имот № 024069 в с.Лъвино с площ 92,558 дка чрез дарение от ЦДГ
„Славейче“ – с.Лъвино.
6.Поземлен имот № 61875.13.12 в с.Райнино с площ 29 985 кв.м чрез дарение от
ЦДГ „Момина сълза“ – с.Райнино.
III.Създава нов раздел в Годишната програма „Продажба на земеделски имоти“ със
следното съдържание:
1.Продажба на поземлен имот № 65650.7.29 в с.Свещари с площ 1 170 кв.м

при прогнозна продажна цена в размер на 1 200 лева.
IV. Допълненията на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година да бъдат публикувана на Интернет – страницата на
Община Исперих.
V. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок пред
Административен съд Разград по реда на АПК.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядйте г-н Хюсеин, като председател на водеща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
24.07.2017 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
членовете на ПК
7

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
4
4
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. Вашата комисия е участваща.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 24.07.2017 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
4
4
0
0
Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева –Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 24.07.2017 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
7
4
4
4
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 Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група на
ДПС.
Имам питане към Кмета на община Исперих.
Изададена ли е заповед за закриване на ДГ» Мики Маус» с. Белинци? Поземлените
имоти на ДГ с. Белинци са включени в годишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2017 год.
Кмета на община Исперих даде отговор на въпроса на общинския съветник
Зейти Фераим.
Поземлените имоти се отдават или продават само с решение на Общински съвет
Исперих. Дори и ДГ « Мики Маус» с. Белинци да не се закрие, с решение на Общински
съвет Исперих поземлените имоти могат да бъдат придобити от общината . Тези
поземлени имоти са отдадени на ДГ също с решение на Общински съвет Исперих. Факт е,
11

че толкова години нито един от директорите на тези детски градини не е отчел какъв е
прихода от наемите на тези земи и за какво са използвани средствата. Дали ще бъдат
закрити или не тези детски градини поземлените имоти, които им са отдадени трябва да
бъдат в общината и с решенията взети от Вас тези средства ще бъдат насочени за
дофинансирането на училищата и детските градини.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други желаещи да вземат отношение по докладната записка.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
Питането ми е към вносителя.
След като поземлените имоти на закритите детски градини се придобиват от
общината наемите от поземлените имоти за какво ще се използват?
Отговор от Кмета на Община Исперих г-н Руфад.
Дофинансирането на детските градини досега е било от тези средства. Ще бъдете
информирани за какво са използвани тези постъпили средства.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Други въпроси, предложения по проекта за решения има ли?
Няма.
Преминаваме към грасуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
23
23
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 372
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от
Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на ОбС –
Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2017 година, както следва:
1. В раздел III.Продажба на незастроени дворни места със следните имоти:
1.1. Урегулиран поземлен имот IV- 53, квартал 8 с площ 1023 кв.м по
регулационния план на с.Бърдоква при очаквана продажна цена в размер на 2 200 лева.
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1.2. Урегулиран поземлен имот ХV - 684, квартал 57 с площ 403 кв.м по
регулационния план на с.Подайва при очаквана продажна цена в размер на 1 100 лева.
2. В раздел I.Продажба на дворно място с построените в тях нежилищни
сгради със следните имоти:
2.1.Урегулиран поземлен имот VI – 846, квартал 77 по регулационния план на
с.Малко Йонково, ведно с построената полумасивна сграда със застроена площ 134 кв.м
при очаквана продажна цена в размер на 4 700 лева.
2.2.Урегулиран поземлен имот VIII – 730, квартал 59 по регулационния план на
с.Малко Йонково, ведно с построените сгради със застроена площ 117 кв.м при очаквана
продажна цена в размер на 5 000 лева.
2.3.Застроен поземлен имот XII-207, квартал 62 по регулационния план на гр.
Исперих, ведно с построените в имота сгради със застроена площ 412 кв.м при очаквана
продажна цена в размер на 61 000 лева.
II.Създава нов раздел в Годишната програма „Описание на имотите, които
общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване“ със
следното съдържание:
1.Поземлен имот № 03472.32.4 в с.Белинци с площ 58 213 кв.м чрез дарение от
ЦДГ „Мики Маус“ – с.Белинци.
2.Поземлен имот № 03472.32.5 в с.Белинци с площ 62 993 кв.м чрез дарение от ЦДГ
„Мики Маус“ – с.Белинци.
3.Поземлен имот № 03472.19.3 в с.Белинци с площ 26 893 кв.м чрез дарение от ЦДГ
„Мики Маус“ – с.Белинци.
4.Поземлен имот № 024068 в с.Лъвино с площ 62,000 дка чрез дарение от ЦДГ
„Славейче“ – с.Лъвино.
5.Поземлен имот № 024069 в с.Лъвино с площ 92,558 дка чрез дарение от ЦДГ
„Славейче“ – с.Лъвино.
6.Поземлен имот № 61875.13.12 в с.Райнино с площ 29 985 кв.м чрез дарение от
ЦДГ „Момина сълза“ – с.Райнино.
III.Създава нов раздел в Годишната програма „Продажба на земеделски имоти“
със следното съдържание:
1.Продажба на поземлен имот № 65650.7.29 в с.Свещари с площ 1 170 кв.м
при прогнозна продажна цена в размер на 1 200 лева.
IV. Допълненията на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година да бъдат публикувана на Интернет – страницата на
Община Исперих.
V. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок пред
Административен съд Разград по реда на АПК.
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ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно : Продажба на поземлени имоти, находящи се в с.Къпиновци,
с.Бърдоква и с. Подайва, 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,
Във връзка с постъпили заявления в общинската администрация от страна на
физически лица, които проявяват интерес за закупуването на общински поземлени имоти,
предлагаме проект на решения на Общински съвет – Исперих за продажба на следните три
незастроени поземлени имоти, находящи се в с.Къпиновци, с.Бърдоква и с.Подайва,както
следва:
1. Незастроен урегулиран поземлен имот VI-17 в квартал 11,отреден за Жилищно
застрояване с площ 1968 кв.м по регулационния план на с.Къпиновци;
2. Незастроен урегулиран поземлен имот IV-53 в квартал 8, отреден за Жилищно
застрояване с площ 1023 кв.м по регулационния план на с.Бърдоква;
3. Незастроен урегулиран поземлен имот ХV-684 в квартал 57,отреден за Жилищно
застрояване с площ 403 кв.м по регулационния план на с.Подайва.
Имотът в с.Къпиновци е включен в Годишната програма за управление и
разпореждане с общински имоти за 2017г., приет през м.януари 2017год.за продажба, а
другите два имота са предложени за допълнение в Годишната програма на настоящото
заседание на Общински съвет – Исперих.
И за трите имота са съставени Актове за общинска собственост, изготвени са
актуални данъчни и пазарни оценки.
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 поземлени имоти да се
проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот VI-17 (римско шест тире седемнадесет)
в квартал 11 (единадесет) отреден за Жилищно застрояване с площ 1968 (хиляда
деветстотин шестдесет и осем) кв.м по регулационния план на с.Къпиновци, одобрена с
Решение № 532 от 30.06.2015год. на Общински съвет – Исперих с местонахождение на
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имота с.Къпиновци, ул. «Арда», община Исперих, област Разград при граници и съседи:
север – улица «Арда»; изток – УПИ VII-18 от кв.11; юг –извън регулация и запад – УПИ
V-16 от кв.11, съгласно АЧОС № 6381 от 17.03.2017г.вписан в Агенцията по вписванията
на 20.03.2017год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
4 163,00 (четири хиляди сто шестдесет и три) лева, която е пазарната оценка на имота,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 08.06.2017 г.
1.3. Данъчната оценка на имота е в размер на 4 109,20 (четири хиляди сто и девет
лева и двадесет стотинки)лева,съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001493/05.07.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот IV-53 (римско четири тире петдесет и
три) в квартал 8 (осем) отреден за Жилищно застрояване с площ 1023 (хиляда двадесет и
три) кв.м по регулационния план на с.Бърдоква, одобрена с Решение № 209 от
28.05.2013год. на Общински съвет – Исперих с местонахождение на имота с.Бърдоква, ул.
«Бузлуджа» № 14, община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ
III-52 от квартал 8; изток – улица «Бузлуджа»; юг – УПИ V-43, VI-44 VII от кв.8 и запад
– УПИ VIII от кв.8, съгласно АЧОС № 6429 от 09.05.2017г. вписан в Агенцията по
вписванията на 12.05.2017год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
2 218,00 (две хиляди двеста и осемнадесет) лева, която е пазарната оценка на имота,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 06.07.2017 г.
1.3. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 136,00 (две хиляди сто тридесет и
шест) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702001492/14.07.2017 г.
издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
3.1. Незастроен урегулиран поземлен имот ХV-684 (римско петнадесет тире
шестстотин осемдесет и четири) в квартал 57 (петдесет и седем) отреден за Жилищно
застрояване с площ 403 (четиристотин и три) кв.м по регулационния план на с.Подайва,
одобрена със Заповед № 453/14.07.1982год. на Кмета на община Исперих и изменен с
ПУП-ПР със Заповед № 1001/07.12.2016год. на Кмета на община Исперих
с
местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Драва», община Исперих, област Разград при
граници и съседи: север – ул. «Струма»; изток – УПИ II-520 от кв.57; и запад –улица
„Драва“ съгласно АЧОС № 6383 от 30.03.2017г. вписан в Агенцията по вписванията на
11.04.2017год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
1 507,60(хиляда петстотин и седем лева и шестдесет стотинки) лева,която цена е
данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001713/17.07.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих
1.3. Пазарната оценка на имота е в размер на 1 078,00 (хиляда седемдесет и осем)
лева, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 06.07.2017 г.
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.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядйте г-н Хюсеин, като председател на водеща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
24.07.2017 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
4
4
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. Вашата комисия е участваща.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 24.07.2017 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
4
4
0
0
Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева –Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 24.07.2017 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
7
4
4
4
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Кметовете на с. Къпиновци, с. Бърдоква и с. Подайва бяха поканени на заседание
на постояните комисии. До настоящия момент няма постъпили становища от тях.
Въпроси, предложения, становища по докладната записка и проекто решенията
имате ли?
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Няма.
Преминаваме към поименно гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 27.07.2017 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.Къпиновци,
с.Бърдоква и с. Подайва, община Исперих, област Разград
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За

П

За
За
За
За

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
23
23
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 373
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 поземлени имоти да се
проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот VI-17 (римско шест тире седемнадесет)
в квартал 11 (единадесет) отреден за Жилищно застрояване с площ 1968 (хиляда
деветстотин шестдесет и осем) кв.м по регулационния план на с.Къпиновци, одобрена с
Решение № 532 от 30.06.2015год. на Общински съвет – Исперих с местонахождение на
имота с.Къпиновци, ул. «Арда», община Исперих, област Разград при граници и съседи:
север – улица «Арда»; изток – УПИ VII-18 от кв.11; юг –извън регулация и запад – УПИ
V-16 от кв.11, съгласно АЧОС № 6381 от 17.03.2017г.вписан в Агенцията по вписванията
на 20.03.2017год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
4 163,00 (четири хиляди сто шестдесет и три) лева, която е пазарната оценка на имота,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 08.06.2017 г.
1.3. Данъчната оценка на имота е в размер на 4 109,20 (четири хиляди сто и девет
лева и двадесет стотинки)лева,съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001493/05.07.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот IV-53 (римско четири тире петдесет и
три) в квартал 8 (осем) отреден за Жилищно застрояване с площ 1023 (хиляда двадесет и
три) кв.м по регулационния план на с.Бърдоква, одобрена с Решение № 209 от
28.05.2013год. на Общински съвет – Исперих с местонахождение на имота с.Бърдоква, ул.
«Бузлуджа» № 14, община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ
III-52 от квартал 8; изток – улица «Бузлуджа»; юг – УПИ V-43, VI-44 VII от кв.8 и запад
– УПИ VIII от кв.8, съгласно АЧОС № 6429 от 09.05.2017г. вписан в Агенцията по
вписванията на 12.05.2017год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
2 218,00 (две хиляди двеста и осемнадесет) лева, която е пазарната оценка на имота,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 06.07.2017 г.
1.3. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 136,00 (две хиляди сто тридесет и
шест) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702001492/14.07.2017 г.
издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
3.1. Незастроен урегулиран поземлен имот ХV-684 (римско петнадесет тире
шестстотин осемдесет и четири) в квартал 57 (петдесет и седем) отреден за Жилищно
застрояване с площ 403 (четиристотин и три) кв.м по регулационния план на с.Подайва,
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одобрена със Заповед № 453/14.07.1982год. на Кмета на община Исперих и изменен с
ПУП-ПР със Заповед № 1001/07.12.2016год. на Кмета на община Исперих
с
местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Драва», община Исперих, област Разград при
граници и съседи: север – ул. «Струма»; изток – УПИ II-520 от кв.57; и запад –улица
„Драва“ съгласно АЧОС № 6383 от 30.03.2017г. вписан в Агенцията по вписванията на
11.04.2017год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
1 507,60(хиляда петстотин и седем лева и шестдесет стотинки) лева,която цена е
данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001713/17.07.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих
1.3. Пазарната оценка на имота е в размер на 1 078,00 (хиляда седемдесет и осем)
лева, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 06.07.2017 г.
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.

Общинския съветник Билгин Мустафа Билял напусна заседанието. Остават
22 присъстващи в залата общински съветници .

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно : Продажба на поземлен имот, находящ се в с.Малко Йонково, община
Исперих, област Разград
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
През 2008год. в резултат на направено изменение на регулационния план на
с.Малко Йонково се обособи нов, съседен на имота на детската градина поземлен имот с
площ 604 кв.м и съставен Акт за частна общинска собственост № 2048 от 29.07.2008год. В
имота има изградени сгради, които не са ползвани в период от близо 10 години и са
полуразрушени и опасни, поради пропаднали тавани и стени.
Имотът е предложен за включване 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.
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2. Създаване на условия за по-добро стопанисване на имота.
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 явно наддаване за продажба на следния поземлен
имот – частна общинска собственост, представляващ:
1. Урегулиран поземлен имот VI-846 (римско шест тире осемстотин четиридесет и
шест) в квартал 77 (седемдесет и седем) с начин на трайно ползване Дворно място с площ
604 (шестстотин и четири) кв.м, ведно с построената полумасивна сграда с площ 134,00
(сто тридесет и четири) кв.м по регулационния план на с.Малко Йонково, одобрен със
Заповед № 62/1987год. и изменен със Заповед № 367 от 25.07.2008год. на кмета на община
Исперих с местонахождение на имота с.Малко Йонково, ул. «Христо Ботев», община
Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ I-846; изток –ул. «Христо
Ботев»; юг – УПИ II-845 и запад – УПИ I-846, съгласно АЧОС № 2048 от 29.07.2008г.
вписан в Агенцията по вписванията на 26.08.2008год.
2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
4 744,00 (четири хиляди седемстотин четиридесет и четири) лева, която е пазарната
оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 08.06.2017 г.
2.3. Данъчната оценка на имота е в размер на 2312,90 (две хиляди триста и
дванадесет лева и деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702001216/01.06.2017 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.
Заповядйте г-н Хюсеин, като председател на водеща комисия.
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Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
24.07.2017 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
4
4

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман. Вашата комисия е участваща.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 24.07.2017 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
4
4
0
0
Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Кмета на с. Малко Йонково бе поканени на заседание на постояните комисии. До
настоящия момент няма постъпило становище.
Въпроси, предложения, становища по докладната записка и проекто решенията
имате ли?
Няма.
Преминаваме към поименно гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 27.07.2017 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.Малко Йонково, община
Исперих, област Разград
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

За
За
За
За
За

„ против”

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

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П

За

П

За
За
За
За

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

№ 374
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 явно наддаване за продажба на следния поземлен
имот – частна общинска собственост, представляващ:
1. Урегулиран поземлен имот VI-846 (римско шест тире осемстотин четиридесет и
шест) в квартал 77 (седемдесет и седем) с начин на трайно ползване Дворно място с площ
604 (шестстотин и четири) кв.м, ведно с построената полумасивна сграда с площ 134,00
(сто тридесет и четири) кв.м по регулационния план на с.Малко Йонково, одобрен със
Заповед № 62/1987год. и изменен със Заповед № 367 от 25.07.2008год. на кмета на община
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Исперих с местонахождение на имота с.Малко Йонково, ул. «Христо Ботев», община
Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ I-846; изток –ул. «Христо
Ботев»; юг – УПИ II-845 и запад – УПИ I-846, съгласно АЧОС № 2048 от 29.07.2008г.
вписан в Агенцията по вписванията на 26.08.2008год.
2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
4 744,00 (четири хиляди седемстотин четиридесет и четири) лева, която е пазарната
оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 08.06.2017 г.
2.3. Данъчната оценка на имота е в размер на 2312,90 (две хиляди триста и
дванадесет лева и деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702001216/01.06.2017 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.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно : Разработване на ПУП – ПП / парцеларун план/ за изграждане на
канализационен колектор от кръстовището на ул. « В.Левски» и ул. Милин камък», за
захранване на поземлен имот № 167062, ЕКАТТЕ 32874, по плана на Стопански двор № 1
гр. Исперих и одобряване на задание.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
От Нуртен Хасанова Махмуд – Н- к отдел “ОС” в Община Исперих и Иван
Теодоров Иванов – Управител на “Агротайм” ЕООД, има подадено Заявление до Кмета
на Община Исперих с Вх. № УТ-530 /11.07.2017 год. за Разработване на ПУП – ПП
(парцеларен план) за изграждане на Канализационен колектор от кръстовището на ул. “В.
Левски” и ул. “Милин камък”, за захранване на поземлен имот № 167062, ЕКАТТЕ 32874,
по плана на Стопански двор № 1 гр. Исперих и одобряване на Задание.
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 3 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
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РЕШЕНИЕ:
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПП (парцеларен план) за
изграждане на Канализационно отклонение от кръстовището на ул. “В. Левски” и ул.
“Милин камък”, за захранване на поземлен имот № 167062, ЕКАТТЕ 32874, по плана на
Стопански двор № 1 гр. Исперих и одобряване на Задание, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11
и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 и ал. 7 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработване на ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на
Канализационен колектор от кръстовището на ул. “В. Левски” и ул. “Милин камък”, за
захранване на поземлен имот № 167062, ЕКАТТЕ 32874, по плана на Стопански двор № 1
гр. Исперих и одобряване на Задание
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 примането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядйте г-н Хюсеин, като председател на водеща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
24.07.2017 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

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

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева –Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 24.07.2017 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
7
4
4
4
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекта за решение.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Заповядайте колеги
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

№ 375
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПП (парцеларен план) за
изграждане на Канализационно отклонение от кръстовището на ул. “В. Левски” и ул.
“Милин камък”, за захранване на поземлен имот № 167062, ЕКАТТЕ 32874, по плана на
Стопански двор № 1 гр. Исперих и одобряване на Задание, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11
и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 и ал. 7 от ЗУТ
Общински съвет Исперих
РЕШИ :
1. Разрешава Разработване на ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на
Канализационен колектор от кръстовището на ул. “В. Левски” и ул. “Милин камък”, за
захранване на поземлен имот № 167062, ЕКАТТЕ 32874, по плана на Стопански двор № 1
гр. Исперих и одобряване на Задание
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 примането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно : Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба
№ 9 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията
на Община Исперих“
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
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Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С „Наредба № 9 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми
обекти на територията на Община Исперих“ (приета с Решение №198 по Протокол № 17
от 14.09.2016г. на Общински съвет Исперих), /наричана по-нататък наредбата/ се
определят реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на
територията на община Исперих, съгласно чл. 56 и чл. 57а от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/.
Причини, които налагат приемането на проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба
№ 9 за разрешаване, функциониране и премахване на
преместваеми обекти на територията на Община Исперих e протест с вх. №1181/17 от
28.06.2017г. на прокурор от Окръжна прокуратура - гр.Разград, чрез Общински съвет
Исперих до Административен съд - Разград за образуване на производство с правно
основание чл.186, ал.2 вр. чл.185 от АПК, срещу разпоредбите на чл.8, ал.2, чл.13, в частта
на израза „с нотариална заверка на подписите“, чл. 14, ал.1, т.5 и чл.17, ал.2, т.1, в частта
на израза „нотариално заверено“ от Наредба № 9 за разрешаване, функциониране и
премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих.
Целта е отмяна на разпоредбите от Наредбата, които не са необходими за спазване
на изискванията по чл.56, ал.5 от ЗУТ т.е. на тези които водят до нарушаване на принципа
на свободна стопанска дейност, тъй като облагодетелствани се явяват единствено лицата,
които имат зъдължения към други общини или въобще нямат никакви задължения и тези
разпоредби които водят до създаване на допълнителни разходи, свързани със заплащане
на такси за нотариално удостоверяване.
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 разрешаване,
функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община
Исперих;
- Облекчаване на режимът за подаване на заявления и издаване на разрешения за
поставяне на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности върху поземлени
имоти – общинска и частна собственост.
- Повишаване удовлетвореността на гражданите от обслужването на общинската
администрация гр. Исперих.
Предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за
разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на
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 № 9 за
разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на
Община Исперих е извършена частична предварителна оценка на въздействието.
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. За нормативните актове на общинските съвети законът не е въвел
изискване за извършване на предварителна и/или последваща оценка. За тях те не са
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задължителни. Оценката на въздействието може да се извърши по желание или по
преценка за нейната необходимост от съответния орган на местната власт.
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.
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
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 56, ал.2, чл.57, ал.1 от Закона
за устройство на територията, 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 № 9 за разрешаване,
функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община
Исперих“ (приета с Решение №198 по Протокол № 17 от 14.09.2016г. на Общински съвет
Исперих), както следва:
§ 1. В чл.8, ал.2 изречението „декларация за липса на задължения към Община
Исперих“ се отменя;
§ 2. В чл.13 в частта на израза „с нотариална заверка на подписите“ се отменя;
§ 3. В чл.14, ал.1, т. 5 се отменя;
§ 4. В чл.17, ал.2, т.1 в частта на израза „нотариално заверено“ се отменя.
§ 5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 за разрешаване,
функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих
влиза в сила от деня на качването и на интернет страницата на Община Исперих.
2. 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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-жо Митева.
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Росица Митева –Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 24.07.2017 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
4

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.
Заповядйте 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
24.07.2017 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

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

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекта за решение.
Проведено е публично обсъждане. Няма постъпили предложения.
Моля, колеги ако няма въпроси, предложения, становища 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 СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 376
На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 56, ал.2, чл.57, ал.1 от Закона
за устройство на територията, 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 № 9 за разрешаване,
функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община
Исперих“ (приета с Решение №198 по Протокол № 17 от 14.09.2016г. на Общински съвет
Исперих), както следва:
§ 1. В чл.8, ал.2 изречението „декларация за липса на задължения към Община
Исперих“ се отменя;
§ 2. В чл.13 в частта на израза „с нотариална заверка на подписите“ се отменя;
§ 3. В чл.14, ал.1, т. 5 се отменя;
§ 4. В чл.17, ал.2, т.1 в частта на израза „нотариално заверено“ се отменя.
§ 5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 за разрешаване,
функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих
влиза в сила от деня на качването и на интернет страницата на Община Исперих.
2. 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.
НАРЕДБА №9
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ, ФУНКЦИОНИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ
НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Приета с Решение №198 по Протокол № 17 от 14.09.2016г. на Общински съвет
Исперих, изм. и доп. с Решение №376, по Протокол № 33 от 27.07. 2017г. на Общински
съвет Исперих
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РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ
Чл. 1. (1) Тази наредба определя реда и условията за поставяне и премахване на
преместваеми обекти на територията на община Исперих, съгласно чл. 56 и чл. 57а от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
(2) Преместваеми обекти, по смисъла на тази наредба са обекти, предназначени за
увеселителни, търговски или други обслужващи дейности. Преместваемите обекти могат
да бъдат елементи на градското обзавеждане.
(3) Тази наредба също така урежда реда за поставяне и премахване на рекламните,
информационните и монументално-декоративните елементи на градското обзавеждане по
чл.57, ал.1 от ЗУТ.
(4) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на преместваеми
обекти към временни открити паркинги, зони за платено и безплатно паркиране, пазари за
сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други
подобни открити обекти, разрешени по реда на чл. 55 от ЗУТ.
(5)Преместваемите обекти трябва да отговарят на устройствените и строителните
правила за безопасност, за формиране на благоприятна жизнена среда и добър естетически
облик на Община Исперих.
(6) С Наредбата се определят устройствените изисквания при поставяне на
преместваеми обекти на територията на Община Исперих, реда за издаване на разрешения
за поставяне на преместваеми обекти и условията за ползване на обектите.
(7) Обектите по ал. 2 могат да се свързват с временни връзки към мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното
им функциониране, което изрично се вписва в разрешението за поставяне.
Чл.2. Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба нямат траен устройствен
статут, не са трайно свързани с недвижимия имот, не се нанасят в кадастралната карта, не
се записват в кадастралните регистри, а за удостоверяването на правото на собственост
или други права върху тях не се издават актове, подлежащи на вписване в имотния
регистър. Те не представляват строежи по смисъла на § 5, т. 38 от Допълнителните
разпоредби на Закона за устройство на територията, не представляват недвижими вещи по
смисъла на чл. 110 от Закона за собствеността.
Чл. 3. Преместваемите обекти могат да се поставят върху имоти: собственост на
държавата, общината, физически или юридически лица, като с това не трябва да се
нарушава ползването по основното им предназначение, върху които те се поставят, както
и да не се застрашава здравето, живота и безопасността на гражданите и други техни
права при спазване изискванията и ограниченията на настоящата Наредба.
РАЗДЕЛ II
ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
Чл. 4. Преместваемите обекти могат да бъдат:
(1) По начин на поставяне:
1. Стационарни;
2. Мобилни – които се поставят в началото и се прибират след края на работния
ден.
(2) По времетраене на ползване:
1. Целогодишни – със срок на ползване до 5 (пет) години, с опция за удължаване но
не повече от 10 (десет) години, върху имоти общинска или държавна собственост,
разположени по схема, която се одобрява от главния архитект на общината, съгласно ЗУТ
и може да бъде актуализирана във връзка с възникнали обществени или други конкретни
нужди;
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2. Кампанийни - преместваеми обекти за провеждане на краткотрайни обществени
и атракционни мероприятия, традиционни продажби (мартенски и коледни) върху терени
общинска собственост, за период не по-дълъг от 30 дни;
3. Сезонни – функциониращи за времето от 01-ви април до 31-ви октомври.
(3) По вид:
1. Увеселителни обекти и комплекси, атракционни, циркове и др. подобни –
обществено достъпни открити или покрити площи за увеселителна дейност;
2. Обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, каравани,
фургони, кабини, колички, автомати за храни и напитки, палатки, шатри, тенти и други
конструкции, в които се извършва търговска дейност, слънцезащитни съоръжения, маси за
консумация на открито, витрини за безалкохолни напитки, хладилни фризери, сладоледмашини, стелажи за печатни издания, слънчеви очила, зарядни колонки за електрически
превозни средства, временни базарни конструкции, щандове, подиуми и др.
3. Елементи на градското обзавеждане - спирки за масовия градски транспорт,
пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, градински
елементи, часовници, и др.
4. Съоръжения за осигуряване на достъпна среда по смисъла на Наредба № 4 от 1
юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
РАЗДЕЛ III
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
Чл. 5. Преместваемите обекти трябва:
(1) да отговарят на нормите за безопасност;
(2) да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние;
(3) да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
(4) да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото
законодателство;
(5) да не застрашават безопасността на движение по улиците;
(6) да не са поставени върху съоръжения на техническата инфраструктура или
сервитутната им ивица, съгласно действащата нормативна уредба.
Чл. 6. (1) Не се допуска поставянето на преместваеми обекти върху улични платна,
с изключение на кампанийни обекти.
(2) Не се допуска поставянето на преместваеми обекти върху имоти, определени за
озеленяване или такива с реализирана вегетативна зеленина, освен в случаите, в които в
одобрените подробни устройствени планове за паркове и градини, не са посочени такива
преместваеми обекти.
(3) Забранено е разполагането на маси за открито сервиране, хладилни витрини,
автомати за топли напитки и други, извън площта и размерите посочени в одобрената
схема.
(4) Не се допуска поставянето на допълнителни елементи извън площта на
разрешения преместваем обект/и.
(5) Лицата, получили разрешение за поставяне на преместваеми обекти по
съответния ред, са длъжни да не променят предназначението им, да поддържат в добър
вид обектите и пространството около тях, да осигурят безопасни условия за тяхната
експлоатация и да ги демонтират и премахнат след изтичане на срока на разрешението за
поставяне.
(6) Лицето, на което е издадено разрешение за поставяне на преместваем обект,
няма право да преотдава и/или преотстъпва площите, върху които му е разрешено
поставяне на обекта, нито самия обект на други лица, под каквато и да е форма
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(сключване на договори за съвместна дейност, наем, лизинг, възмездно прехвърляне или
други правни форми).
РАЗДЕЛ IV
РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
Чл.7. (1) Преместваемите обекти могат да бъдат поставени, след издадено
разрешение по реда на настоящата наредба върху общински имоти на места, утвърдени
със схема, одобрена от главния архитект на община Исперих, съгласувана при
необходимост с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи.
(2) Поставянето на преместваеми обекти върху поземлени имоти – държавна
собственост се извършва въз основа на схема, одобрена от Главния архитект, след
съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в
останалите случаи – с Областния управител.
(3) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти в недвижими имоти–
паметници на културата, се издават въз основа на схема, одобрена от Главния архитект,
след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата.
(4) Схемите определят пространственото разположение на преместваемите обекти,
техния вид, размер и функция.
(5) Не се допуска надвесването на козирки, навеси, сенници, чадъри и др. над
преместваеми обекти за търговия по-малка от 2,30 метра от нивото на терена и на
разстояние по-малко от 0,75 м от бордюрната линия.
Чл.8.(1) Разрешението за поставяне се издава на основание подадено от
заинтересуваното лице заявление в Деловодството на Общината и след като е заплатена
еднократната такса, предвидена в Наредба № 11 на Общински съвет Исперих за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Исперих. За издаване на разрешението за поставяне на елементи на градското
обзавеждане не се събират такси.
(2) (изм. с Решение № 376, по Протокол № 33 от 27.07. 2017г. на Общински
съвет Исперих) Заявленията са по образец. Към тях задължително се прилагат следните
документи:
-одобрена схема за мястото на разполагане на обекта;
-проектна документация и/или сертификати за безопасност на конструкцията. Ако
обектът е готов елемент, може да се представят снимки или проспекти на фирматапроизводител и сертификат;
-технически паспорт или удостоверение от оправомощено лице за техническа
изправност на обекта - за разполагане на люлки, атракционни съоръжения и други
подобни съоръжения. Собственикът им представя и декларация, че носи отговорност за
правилното им монтиране и експлоатация с оглед осигуряване безопасността при
ползването им
-документ за собственост на обекта;
(3) Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти се издават в 7 дневен срок
от подаване на заявлението.
(4) Разрешението за поставяне се издава по одобрен от Кмета на Общината
образец и в него задължително се посочват:
1.имената на собственика на преместваемия обект;
2.собственикът на терена;
3.площта на терена, върху който се поставя преместваемият обект и необходимата
прилежаща площ;
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4.вида и предназначение на обекта съобразно дейността, която ще се извършва в
него.
5.срока на действие на разрешението
(5) Разрешението за поставяне се издава в 3 (три) екземпляра, от които два за
Община Исперих и един за лицето.
Чл. 9. (1)Поставяне на преместваеми обекти върху поземлени имоти – общинска
собственост, се извършва след провеждане на конкурс по реда на Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на
Община Исперих и сключване на договор.
(2) Лицата, спечелили конкурса за поставяне на преместваеми обекти в общински
имот в 14 дневен срок след влизане в сила на заповедта, с която са обявени за спечелили
конкурса, сключват с общината договор за наем, след което подават заявление за
издаване на разрешение за поставяне на преместваемия обект.
(3) Договорът по ал. 1 се сключва за срок до 5 (пет) години, като срокът може да
се удължава със заповед на кмета за срок до 10 (десет) години и не по-дълъг от срока на
разрешението за поставяне.
Чл.10. Без конкурс се поставят обекти по чл. 4, ал.1, т.2; ал.2, т.2 и т.3; ал.3, т.1, т.3
и т.4 от тази наредба.
Чл. 11. (1) Лицата, получили разрешение за поставяне на обект в общински имот,
за който наредбата не предвижда провеждане на конкурс, в едноседмичен срок от влизане
в сила на разрешението за поставяне следва да сключат договор с общината за ползване
на общинското място. При отказ да сключат договора, разрешението губи своето правно
действие.
(2) Договорът може да се прекрати по взаимно съгласие, при изтичане срока на
разрешението за поставяне или при доказана необходимост за реализиране на
предвижданията на подробния устройствен план с едномесечно писмено предизвестие,
което да доказва уведомяването на другата страна.
(3) Наемната цена за обектите по ал. 1 се определя съгласно приложение №1 от
Наредба №27 на Общински съвет Исперих.
(4) При покупко-продажба между физически и юридически лица се спазват
процедурите по тази наредба, като новия собственик може да сключи договор за наем по
чл.8, ал.2 от настоящата наредба за срока на валидност на издаденото разрешение.
(5) При необходимост от промяна на обстоятелствата се подава ново заявление по
надлежния ред.
Чл.12. Промяна във вида и местоположението на преместваеми обекти разрешени
по надлежния ред може да се извърши с ново разрешение по реда на тази наредба.
РАЗДЕЛ V
РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – ЧАСТНА
СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл.13. (изм. с Решение № 376, по Протокол № 33 от 27.07. 2017г на Общински
съвет Исперих) Поставянето на преместваеми обекти в частни имоти се извършва въз
основа на виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Община Исперих. В
случай, че лицето не е собственик на имота след представяне на изрично писмено
съгласие от собственика/ците на поземления имот или писмен договор за наем за заетата
от преместваемия обект площ.
Чл. 14. (1)Заинтересованите лица подават заявление за издаване на разрешение за
поставяне на преместваеми обекти по образец, утвърден от Кмета на Община Исперих.
Към заявлението се прилагат следните документи:
33

1. Актуално удостоверение за регистрация на фирмата;
2. Документ за собственост на имота, в който се иска поставяне на преместваемия
обект или съгласие на собственика, респективно писмен договор за наем със собственика
на поземления имот , съответно концесионен договор или др.
3. Скица на поземления имот с предложение за точното разположение на
преместваемия обект.
4. В сгради в режим на етажна собственост, разрешението за поставяне на
преместваеми обекти се издава въз основа на писмено съгласие от Общото събрание на
етажната собственост или писмен договор за наем с етажните собственици. Съгласието и
договорът за наем се оформят по реда на Закона за управление на етажната собственост;
5. (отм. с Решение № 376, по Протокол № 33 от 27.07. 2017г на Общински съвет
Исперих);
6. Проектна документация в случай, че е необходимо;
7. Документ за платена такса за издаване на разрешението.
Чл. 15. (1) Разрешението за поставяне на преместваеми обекти се издава от главния
архитект на Община Исперих, въз основа на одобрена схема в 3(три) екземпляра, от които
два за общинска администрация и един за лицето.
(2) В Разрешението за поставяне на преместваеми обекти задължително се
посочват:
1. Трите имена, номера на документа за самоличност и постоянния адрес на
физическите лица, съответно наименованието, единния идентификационен код, адреса на
управление, правно- организационната форма и имената на представляващия на
юридическите лица, на който се издава разрешението;
2. Собственика на имота, в който се разрешава поставянето;
3. Площта, която заема преместваемият обект;
4. Срокът, за който се разрешава поставянето;
(3) Разрешение за поставяне на обекти по чл.4 ал.3 т.3 може да се издаде и за група
елементи на градското обзавеждане.
(4) Разрешението за поставяне на преместваем обект се издава след заплащане на,
дължимата такса за месеца, определена в Наредба
№11 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Исперих.

РАЗДЕЛ VI
РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ
Чл. 16. Рекламен елемент по смисъла на тази наредба е обект със самостоятелна
или полусамостоятелна конструкция, което се закрепва временно върху терен, сграда или
друг имот и служи за носител на рекламна площ. Рекламните елементи са класифицирани
по вид и параметри както следва:
1. Реклама по калкани и върху покриви на сгради и обезопасителни мрежи на
строителни обекти и обекти в ремонт;
2. Рекламни пана за залепяне на плакати (осветени или неосветени);
3. Билбордове, видеостени, екрани;
4. Реклама по градския транспорт - автобуси, таксита и по други елементи на
градското обзавеждане;
5. Други видове рекламно-информационни елементи, по индивидуални проекти,
одобрени от главния архитект на Община Исперих.
Чл. 17. (1) Изисквания към рекламните елементи:
1. Да отговарят на нормите за безопасност;
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2. Да се поддържат в добро състояние;
3. Да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
4. Да не застрашават безопасността на движението по улиците като закриват или
наподобяват пътни знаци;
5. Да не се поставят върху елементи от системата за регулиране на движението по
пътищата;
6. Да не се поставят върху съоръжения на инженерната инфраструктура или в
сервитутната им зона по начин, нарушаващ изискванията за безопасност, препятстващ
достъпа до тях или създаващ затрудняване за нормалната им експлоатация;
7. Да не се поставят върху паметници и други елементи на декоративната пластика;
8. Да не се поставят върху дървета и всякакъв вид едроразмерна растителност;
9. Да не се поставят в тревни площи на паркове и градски градини;
10. Да не се поставят на територията на гробищни паркове и религиозни сгради;
11. Да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и други
атмосферни условия, съгласно нормативните изисквания;
12. Да не се поставят върху недвижими културни ценности без положително
становище на Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/;
13. Да не ограничават правилата за достъпност на средата определена на Наредба
№6 от 26.11.2003г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на
министъра на регионалната развитие и благоустройство, министъра на земеделието и
горите, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването;
(2) Не се разрешава:
1. (изм. с Решение № 376, по Протокол № 33 от 27.07. 2017г на Общински съвет
Исперих) Монтиране на РИЕ върху сграда, имот или съоръжение без писмено съгласие на
техния собственик, а за сгради в режим на етажна собственост съгласно Закона за
управление на етажната собственост (ЗУЕС).
2. Използването на светлинни символи или шрифтове надписи, прилагани като или
наподобяващи елементи от системата за регулиране на движението, както и заслепяващи
осветителни тела.
3. Рекламирането на забранени за употреба вещества или препарати с наркотично
действие, стоки и услуги, чиято реклама е изрично забранена със закон.
Чл. 18. Разрешение за поставяне на РИЕ се издава по реда на Раздел IV от тази
Наредба.
РАЗДЕЛ VII
ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
Чл. 19. Преместваемите обекти подлежат на премахване когато:
1. Са поставени без разрешение или в несъответствие с издаденото разрешение;
2. Са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание е
отпаднало;
3. Срокът на разрешението за поставяне е изтекъл;
4. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;
5. не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т. 1 от ЗУТ;
6. не отговарят на други изисквания, определени с тази наредба.
Чл. 20. (1) Обстоятелствата по чл. 16 се установяват с Констативен акт, съставен от
служителите по чл.223, ал. 2 от ЗУТ. Констативният акт се връчва на собствениците на
обектите, подлежащи на премахване по чл. 16, които могат да направят възражения пред
кмета на община Исперих в тридневен срок от връчването.
(2) В 7-дневен срок от връчването на Констативния акт кметът на общината издава
заповед за премахване на преместваемия обект.
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(3) Когато собственикът на преместваем обект, поставен в чужд имот, е неизвестен,
констативния акт се връчва на собственика на имота или се поставя на видно място върху
обекта в присъствието на двама свидетели, както и на определените за това места в
сградата на общината. В този случай със заповедта по ал. 2 кметът на общината задължава
собственика на имота да премахне обекта за своя сметка.
(4) Когато собственикът на преместваем обект, поставен в общински имот, е
неизвестен, констативния акт и заповедта по ал. 2 се поставят на видно място върху
обекта в присъствие на двама свидетели, както и на определените за целта места в
сградата на общината.
Чл.21. (1) В заповедта по чл. 17, ал. 2 кметът на общината определя срок за
премахване на преместваемия обект.
(2) При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по чл. 18, ал. 2 за
доброволно премахване, преместваемият обект се премахва принудително.
Чл.22. (1) Служители по контрол на строителството, определени със заповед на
кмета на общината, определят начина на изпълнение на принудителното премахване на
преместваемия обект в зависимост от вида, физическите му характеристики и неговото
местоположение. За предвидените мерки по премахването се съставя протокол, който се
одобрява от кмета на общината.
(2) При премахването на преместваеми обекти, за които е необходимо възлагане на
външен изпълнител, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
(3) След одобряване на протокола по ал. 1 и след възлагане на външен изпълнител
по ал. 2 кметът на общината уведомява всички заинтересовани лица за датата и часа на
започване на принудителното премахване на преместваемия обект.
(4) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по чл. 18, ал. 2 се
осъществява със съдействието на органите на МВР.
Чл.23. (1) На определената дата и час служителите по чл. 19, ал. 1 от настоящата
наредба съвместно с изпълнителя, в присъствието на представители на експлоатационните
предприятия /при необходимост/ и органите на МВР съставят протокол за състоянието на
преместваемия обект преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за
премахване.
(2) В случаите, когато преместваемият обект не е освободен доброволно от
наличните обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към
принудително освобождаване.
(3) Изнесеното движимо имущество по ал. 2 се оставя на отговорно съхранение в
помещение, определено от Кмета на Община Исперих, като за наличността му се съставя
опис от служители на Община Исперих в присъствие на представители на органите на
МВР, където се отразява вида, количеството и състоянието на имуществото при
изнасянето му.
Чл.24. (1) След приключване на принудителното премахване на преместваемия
обект длъжностните лица по чл.20, ал. 1 от настоящата наредба съвместно с изпълнителя
и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на
МВР, когато това е необходимо, съставят протокол за принудителното изпълнение на
заповедта.
(2)
Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на адресата/адресатите на
заповедта по чл. 17, ал 2. от наредбата.
РАЗДЕЛ VIII
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 25. (1) Контрола за изпълнение на тази Наредба се упражнява от Кмета на
Община Исперих и/или упълномощен от него заместник-кмет.
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(2) Нарушенията по настоящата наредба се установяват с актове за установяване на
административни нарушения, съставени от длъжностни лица, определени със заповед на
Кмета на Община Исперих да упражняват контрол по спазване изискванията на
Наредбата.
(3) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Исперих или
упълномощен по съответния ред заместник кмет, въз основа на съставените актове за
установяване на административни нарушения.
(4) Установяването на нарушенията по настоящата наредба, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда,
предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.
(5) При повторно нарушение от същия вид, размера на глобата или имуществената
санкция, наложена на виновното лице се удвоява.
(6) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила
на наказателно постановление, с които нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
Чл.26. Разрешенията за поставяне на преместваем обект върху общински имот
издадени по реда на тази наредба се отнемат със заповед на Кмета на Община Исперих
и/или упълномощено от него лице:
1. при неспазване на изискванията на настоящата Наредба;
2. при обществени нужди, налагащи това действие или започване на
процедура по прилагане на подробен устройствен план на съответната територия;
3. извършване на рекламна дейност от и върху преместваем обект, без същата да е
разрешена по реда на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на
преместваеми обекти върху недвижими имоти на община Исперих;
4. при неплащане на месечната такса;
Чл.27. За нарушения по настоящата Наредба на виновните физически лица се
налага административно наказание – глоба в размер от 200 до 5 000лв.; на едноличните
търговци и на юридически лица – имуществена санкция в размер от 200 до 50 000лв.
РАЗДЕЛ IX
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. С влизане в сила на настоящата наредба се отменя Наредба за реда и условията
за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Исперих по
чл. 56, ал. 2 от ЗУТ (приета с Решение № 376, по Протокол № 33 от 27.07.2017 г. на
Общински съвет Исперих).
§2. Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 2, чл. 57, ал. 1 от Закона за
устройство на територията и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс.
§3. Одобрените до влизане в сила на настоящата наредба схеми запазват действието
си. Всички издадени разрешения, срокът на които не е изтекъл към датата на влизане в
сила на настоящата наредба, запазват действието си за срока, за който са издадени.
§4. За неуредените в настоящата наредба въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на територията на Република България.
§5. Настоящата Наредба е приета с решение №198 по Протокол
№17 от
14.09.2016г. на Общински съвет Исперих, изм. и доп. с Решение № 376 по Протокол № 3
от 27.07. 2017г. на Общински съвет Исперих.
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НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 9 за разрешаване, функциониране и
премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих
(Приета с реш. № 376 от 27.07. 2017г. по прот. № 33 на ОбС Исперих)
§ 1. В чл.8, ал.2 изречението „декларация за липса на задължения към Община
Исперих“ се отменя;
§ 2. В чл.13 в частта на израза „с нотариална заверка на подписите“ се отменя;
§ 3. В чл.14, ал.1, т. 5 се отменя;
§ 4. В чл.17, ал.2, т.1 в частта на израза „нотариално заверено“ се отменя.
§ 5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 за разрешаване,
функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Исперих
влиза в сила от деня на качването и на интернет страницата на Община Исперих.

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
№22 за организацията на движението по улиците на 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 №22 за организацията на движението по улиците на Община Исперих“
(приета с Решение №169 по Протокол №22 от 14.02.2013г. на Общински съвет Исперих),
/наричана по-нататък наредбата/ се уреждат правилата за организация на движението по
общинските улици и зелени площи, местата за паркиране на територията на община
Исперих, ограниченията и забраните свързани с него, изискванията към пътните превозни
средства (ППС) и пешеходците, правата и задълженията на участниците в движението и
на съответните длъжностни лица.
Причини, които налагат приемането на проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба №22 за организацията на движението по улиците на Община
Исперих е протест с вх. №1278/17 от 22.06.2017г. на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Разград, чрез Общински съвет Исперих до Административен съд - Разград за
образуване на производство с правно основание чл.186, ал.2, вр. чл.185 от АПК, срещу
разпоредбите на чл.32, ал.1, т. 7, т.8, т.9, т.10 и т.11 от Наредба №22 за организацията на
движението по улиците на Община Исперих.
Целта е отмяна на разпоредбата на чл. 32, ал.1, т. 7, т.8, т.9, т.10 и т.11 от Наредба
№22 за организацията на движението по улиците на Община Исперих, за да няма
противоречие между законовия текст - чл. 98, ал.2 от ЗДвП и този на подзаконовия
нормативен акт. С атакуваната разпоредба на подзаконовия нормативен акт са регулирани
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хипотези на забрани за престой и паркиране, съответстващи на част от забраните по чл.98,
ал.2 от ЗДвП, които се отнасят обаче само за паркирането. От местния орган на власт
недопустимо са въведени забрани за престой, каквито законодателят е предвидил
единствено за паркиране.
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 престоя на МПС на
територията на Община Исперих;
- Облекчаване на режимът за престоя на МПС на територията на Община Исперих;
- Повишаване удовлетвореността на гражданите от обслужването на общинската
администрация гр. Исперих.
Предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №22 за
организацията на движението по улиците на 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 №22 за
организацията на движението по улиците на Община Исперих е извършена частична
предварителна оценка на въздействието.
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. За нормативните актове на общинските съвети законът не е въвел
изискване за извършване на предварителна и/или последваща оценка. За тях те не са
задължителни. Оценката на въздействието може да се извърши по желание или по
преценка за нейната необходимост от съответния орган на местната власт.
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.
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

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, 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
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Р Е Ш И:
1. Приема проект за изменение и допълнение на Наредба №22 за организацията на
движението по улиците на Община Исперих“ (приета с Решение №169 по Протокол №22
от 14.02.2013г. на Общински съвет Исперих), както следва:
§ 1. В чл.32, ал.1:
1. т.7 се отменя;
2. т.8 се отменя;
3. т.9 се отменя;
4. т.10 се отменя;
5. т.11 се отменя.
§ 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №22 за организацията на
движението по улиците на Община Исперих влиза в сила от деня на качването и на
интернет страницата на Община Исперих.
2. 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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева –Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 24.07.2017 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
7
4
4
4
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.
Заповядйте 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
24.07.2017 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
4
4

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекта за решение.
Проведено е публично обсъждане. Няма постъпили предложения.
Моля, колеги ако няма въпроси, предложения, становища 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

№ 377
На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, 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 №22 за организацията на
движението по улиците на Община Исперих“ (приета с Решение №169 по Протокол №22
от 14.02.2013г. на Общински съвет Исперих), както следва:
§ 1. В чл.32, ал.1:
6. т.7 се отменя;
7. т.8 се отменя;
8. т.9 се отменя;
9. т.10 се отменя;
10. т.11 се отменя.
§ 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №22 за организацията на
движението по улиците на Община Исперих влиза в сила от деня на качването и на
интернет страницата на Община Исперих.
2. 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.

Н А Р Е Д Б А №22
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ
НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Приета с Решение №169 по Протокол №22 от 14.02.2013г. на Общински съвет Исперих,
изм. и доп. с Решение № 377, по Протокол №33 от 27.07. 2017г. на Общински съвет Исперих

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Тази наредба уреждат правилата за организация на движението по
общинските улици и зелени площи, местата за паркиране на територията на община
Исперих, ограниченията и забраните свързани с него, изискванията към пътните превозни
средства (ППС) и пешеходците, правата и задълженията на участниците в движението и
на съответните длъжностни лица.
(2) Целта на наредбата е опазване живота и здравето на участниците в движението,
осигуряване на условия за тяхното бързо и сигурно придвижване и опазване на околната
среда от замърсяване от пътните превозни средства.
(3) Отворени за обществено ползване на територията на Община Исперих са всички
общински улици, зелени площи и паркинги, условията за използване на които са еднакви
за всички участници в движението.
ГЛАВА ВТОРА
ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
РАЗДЕЛ І
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл.2. (1) За правилното организиране на движението по общинските улици
територията на град Исперих се разделя на зони и в нея са обособяват места за паркиране
на моторните превозни средства (МПС).
(2) На територията на град Исперих се определят следните зони:
1. Пешеходна зона – зоната включва:
а) всички паркове, градини и зелени площи на територията на град Исперих;
б) площада пред паметника на „Хан Аспарух”.
2. Платени паркинги с режим на кратковременно паркиране „Синя зона” –
обозначена със съответните знаци за начало и край в дясно успоредно по посока на
движението на улиците.
3. Паркинги за безплатно паркиране.
(3) Местонахождението и начина на ползване платените паркинги в „Синя зона” и
безплатните паркинги се определят със заповед на Кмета.
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РАЗДЕЛ ІІ
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ
Чл.3. Община Исперих осигурява поддържането на настилките на пътните платна,
на пътните съоръжения и принадлежностите към тях с цел осигуряване безопасността на
движението на ППС и пешеходците.
Чл.4. За извършването на строителни, ремонтни и други работи по пътните платна,
реконструкции на улици, планирани текущи ремонти, извършвани от Община Исперих, се
изготвят проекти за временна организация на движението (ВОД), съгласно изискванията
на Наредба №3/16.08.2010 г. на МРРБ за временна организация на движението при
извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и графици за
строителство, които се съгласуват от Дирекция “АУСТСУ” при Община Исперих.
Чл.5. (1) Извършването на строителни, ремонтни и други работи по пътните платна
на улиците и тротоарите започва след поставяне на необходимата сигнализация за
временна организация на движението, осигуряваща безопасността на движението на ППС
и на пешеходците.
(2) Изпълнителят на изброените в ал.1 строително-ремонтни работи е длъжен да
поставя, поддържа и премахва сигнализацията за временната организация на движението,
както и да възстановява качествено настилките на пътните платна на улиците и
тротоарите и други засегнати пътни съоръжения и принадлежности.
(3) За работите свързани с разкопаването и възстановяването на улични и
тротоарни настилки и съоръжения на техническата инфраструктура, се прилагат
изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. на МРРБ за временна организация на
движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
(4) Общината Исперих извършва контрол по ал.1 и ал.2.
(5) Лицата, които работят върху пътните платна трябва да са пълнолетни и да са
облечени със облекло съдържащо светлоотразяващи елементи съгласно изискванията за
техника на безопасност.
(6) При аварийно отстраняване на възникнали дефекти и повреди в подземната
инфраструктурна мрежа (водоснабдяване, канализация, ел. кабелна, телефонна и други
подземни мрежи) и съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на пътното
платно експлоатационното дружество е длъжно веднага да уведоми Община Исперих и
РУП–гр. Исперих.
(7) В случаите по ал.6 експлоатационното дружество е длъжно преди започване на
работа незабавно да предприеме необходимите действия и мерки за обезопасяване на
движението на ППС и пешеходците.
Чл.6. (1) За извършване на строителни, ремонтни и други работи по прилежащите
към улиците сгради се разрешава заемането на част от прилежащия тротоар, като се
осигурява пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците обезопасени от
падащи предмети с ширина най-малко 2 метра.
(2) В изключителни случаи доказани с работния проект за организация и
изпълнение на строителството, за целите по ал.1 може да се заеме целия тротоар или
половината от пътното платно на улицата, като се обезопаси съгласно изискванията на
Наредба № 3/16.08.2010 г. на МРРБ за временна организация на движението при
извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците .
(3) Заемането на част от тротоара и/или платното за движение за целите по ал.1 и
ал.2 се извършва след заплащане на тротоарно право от строителната организация
съгласно разпоредбите регламентирани в Наредба №11 на ОбС-Исперих, като таксата
която се заплаща за заетата площ от платното за движение е три пъти по-голяма от
таксата, която се заплаща за заетата площ от тротоара.
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РАЗДЕЛ ІІІ
ОПАЗВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА ОБСЛУЖВАЩИ
ДВИЖЕНИЕТО
Чл.7. (1) Забранява се:
1. замърсяването на уличните платна при излизане на ППС от строителни обекти
или пътища без настилка.
2. умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, маркировка,
парапети, улично осветление, настилки на пътните платна, напречни неравности по пътя,
знаци и съоръжения намиращи се по пътищата, паркингите и други територии за
обществено ползване.
3. поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея без
разрешение на Кмета на община Исперих.
4. замърсяването на автобусните спирки, повреждането на заслоните и
съоръженията около тях, както и местостоянките за таксиметрови автомобили.
5. изхвърлянето, оставянето или разпиляването по пътя на предмети или вещества,
които създават опасност за движението.
РАЗДЕЛ ІV
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАБРАНИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО
Чл.8. Забранява се затрудняването или спирането на движението на пътни превозни
средства освен в случаите предвидени в нормативните актове.
Чл.9. (1) Временни забрани за обществено ползване на отделни улици или участъци от
тях се въвеждат със заповед на Кмета на община Исперих при:
1. извършване на ремонтни работи по пътните платна, природни бедствия и аварии;
2.провеждане на масови, спортни, културни, политически и обществени
мероприятия;
(2) Местата за паркиране в „Синя зона" се закриват за времето на действие на
забраната по ал.1, когато попадат в обхвата на улиците, за които е въведена.

(3) Временните забрани по ал.1 се сигнализират по съответния начин съгласно
Наредба №3/16.08.2010г. на МРРБ за временна организация на движението при
извършване на строителни и монтажни работи по улиците, а Заповедта по ал.1 се
оповестява на населението по надлежния ред.
Чл.10. Забрани за обществено ползване от пътни превозни средства на отделни улици
или участъци от тях, както и създаването и регламентирането на пешеходни зони се
въвеждат с решение на Общински съвет - Исперих.

Чл.11. (1) Забранява се движението на пътни превозни средства в пешеходните
зони, алеи, тротоари и площи за обществено ползване, предназначени за движение само за
пешеходци.
(2) Забраните посочени в ал.1 не се отнасят за:
1) моторни превозни средства със специален режим на движение ползвани от
държавни институции и организации.
2) велосипедисти на възраст до 12 години;
Чл.12. Забранява се извършване на действия по излагане и експониране с цел
покупко-продажба на превозни средства по улиците, площадите, тротоарите, зелените
площи и другите територии за обществено ползване с изключение на местата утвърдени
със заповед на Кмета на община Исперих.
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РАЗДЕЛ V
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ПО ОТНОШЕНИЕ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл.13. Забранява се движението, престоя и паркирането на технически неизправни
моторни превозни средства замърсяващи околната среда вследствие изтичане на гориво
смазочни материали, както и при разпиляване на насипни и изтичане на течни товари.
Чл.14. Забранява се миене, гресиране и ремонтиране на пътни превозни средства на
тротоарите, уличните платна, площадите, паркингите, зелените площи и алеи в паркове и
градини и на други обществени места.
Чл.15. (1) Смяната на отработени масла се извършва само на оборудвани за целта
места.
(2) Не се разрешава съхраняване или изхвърляне на отработени масла, водещи до
замърсяване на почвата и водите, както и изхвърлянето им в канализационната система.
Чл.16. Забранява се безконтролното освобождаване или изхвърляне на негодни за
употреба акумулатори, както и изхвърлянето или изливането на електролит от тях.
Чл.17. (1) Забранява се разполагането на моторни превозни средства, спрени от
движение или снети от отчет, както и на разкомплектоване на детайли и възли от тях по
уличните платна, паркингите, зелените площи, алеи и пешеходни пътеки в паркове и
други обществени места.
(2) При установено нарушение на предходната алинея се връчва предписание на
собственика или водача на автомобила.
(3) При неспазване разпоредбите по ал.1 и ал.2 автомобилите в т.ч. възли или
детайли от тях се отстраняват принудително на определени за това места. Същите могат
да се получат обратно от собствениците им в едномесечен срок считан от деня на
преместването след заплащане на разходите по тяхното транспортиране и съхранение.
(4) След изтичане на срока по ал.3, снетите от отчет автомобили или
разкомплектовани детайли и възли от тях се предават за скрап на линцензирана фирма за
разкомплектоване на излезли от употреба МПС с която общината има сключен договор.
Получените средства се използват за покриване на разходите по тяхното транспортиране и
съхранение.
РАЗДЕЛ VІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДВИЖЕНИЕТО НА ПЕШЕХОДЦИ И ВЕЛОСИПЕДИСТИ
Чл.18. Пешеходците и велосипедистите са задължени с поведението си да не
създават затруднения или опасности за движението на моторните превозни средства.
Чл.19. За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване,
всеки велосипед трябва да има изправни:
1. спирачки;
2. звънец и да няма друг звуков сигнал;
3. устройство за излъчване на бяла добре различима светлина отпред и червен
светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена
светлина отзад;
4. бели светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.
Чл.20. (1) Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на
пътното платно.
(2) Пешеходците могат да се движат по платното за движение противоположно на
посоката на движение на пътните превозни средства по възможност най-близо до лявата
му граница, като в тъмната част на денонощието носят светлоотразителни елементи:
1. когато няма тротоар или банкет или не може да бъдат използвани;
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2. при пренасяне или тласкане на обемисти предмети, когато с това се затруднява
движението на другите участници в движението.
Чл.21. Когато пресичат платното за движение пешеходците са длъжни:
1. ако наблизо има пешеходна пътека да я използват;
2. преди да навлязат в платното за движение да се съобразят с приближаващите
превозни средства и с тяхната скорост;
3. да не удължават ненужно пътя и времето на пресичане, както и да не спират без
необходимост на платното за движение.
РАЗДЕЛ VІІ
ДВИЖЕНИЕ НА ППС С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
Чл.22. ППС с животинска тяга се допускат за движение по улиците отворени за
обществено ползване на територията на община Исперих след надлежна регистрация пред
съответните органи.
Чл.23. (1) ППС с животинска тяга се регистрират в съответните кметства по
местоживеене на собственика.
(2) Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа на писмено
заявление подадено от собственика до Кмета на съответното кметство, за град Исперих–до
Кмета на община Исперих.
(3) Кметът в едноседмичен срок разглежда подаденото заявление и при наличието
на всички необходими документи вписва собственика в специален регистър по образец
приложение за ППС с животинска тяга и собственика. За извършената регистрация се
издава регистрационен талон - приложение по образец.
Чл.24. ППС с животинска тяга трябва да са оборудвани съгласно изискванията на
Закона за движението по пътищата (ЗДП), както и с престилки за животинските отпадъци.
Чл. 25. Всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели
светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а при движение през нощта
и при намалена видимост - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла добре различима
светлина. Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на
превозното средство.
Чл. 26. (1) Забранява се на собствениците на ППС с животинска тяга:
1. да използват нерегистрирани по реда на чл.23 от наредбата превозни средства
и/или превозни средства без необходимите средства за сигнализация;
2. да управляват ППС след консумация на алкохол или друго упойващо вещество;
3. да ги предоставят на лица, не навършили 16 – години или на лица, употребили
алкохол или друго упойващо вещество;
4. да превозват товари по начин, който да закрива регистрационната табела или
средствата за сигнализация;
5. да ги оставят за домуване на места, където създават предпоставки за транспортно
произшествие или затрудняват свободното движение по улицата;
6. да управляват ППС без регистрационен талон и регистрационна табела;
(2) Не се разрешава движение на пътни превозни средства с животинска тяга в
паркове, градини, улици, площади, пешеходни зони, преходи и други обществени места в
зона „Център” на гр. Исперих.
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ГЛАВА ТРЕТА
ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
РАЗДЕЛ І
ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ЛИНИИТЕ НА МЕЖДУ СЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ
Чл.27. (1) Започването и завършването на курсовете на автобусите за обществен
превоз на пътници по редовните линии на между селищния транспорт на територията на
общината се разрешава само от автоспирки отговарящи на изискванията на Наредба №33
от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република
България.
(2) Местата на автоспирките по предходната алинея се утвърждават с писмена
заповед на Кмета на община Исперих.
РАЗДЕЛ ІІ
ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Чл.28. (1) Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на обозначените за
целта места.
(2) Местата по ал.1 се утвърждават със заповед на кмета на Община Исперих.
(3) Определените места по ал.1 могат да се ползват от всички превозвачи, получили
разрешение за извършване на таксиметров превоз.
Чл.29. Забранява се на водачите на таксиметрови автомобили да престояват на
спирките на пътните превозни средства за обществен превоз на пътници по линиите на
между селищния транспорт и на пътните платна на улиците с цел изчакване на клиенти
при което се създават затруднения за останалите участници в движението.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПАРКИРАНЕ И ПРЕСТОЙ
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.30. (1) На територията на община Исперих се обособяват следните видове
паркинги:
1. платени паркинги;
2. безплатни паркинги;
(2) Паркирането и престоят на пътни превозни средства е разрешен на паркингите
посочени в ал.1 и на уличните платна, където няма изрична забрана за това.
(3) За престой и паркиране в населените места ППС се спират възможно най–
вдясно на пътното платно по посока на движението и успоредно на оста на пътя.
Чл.31. (1) Във всички паркинги на територията на общината се осигуряват места за
паркиране на МПС обслужващи хора с увреждания.
(2) Местата за паркиране по предходната алинея са с възможно най-добър достъп
до входовете и се сигнализират с пътни знаци и пътна маркировка съгласно изискванията
на закона.
Чл.32. (1) Престоят и паркирането са забранени:
1. на място където превозното средство създава опасност или е пречка за
движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;
2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на
движението;
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3. на стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;
4. на пешеходни пътеки на разстояние по – малко от 5 метра преди тях;
5. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от него;
6. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство
и пътната маркировка забранена за пресичане е по-малко от 3 метра или с пътен знак е
забранено изпреварването;
7. (Отм. с реш. № 377 от 27.07. 2017г. по прот. № 33 на ОбС Исперих);
8. (Отм. с реш. №377 от 27.07. 2017г. по прот. № 33 на ОбС Исперих);
9. (Отм. с реш. № 377 от 27.07. 2017г. по прот. № 33 на ОбС Исперих);
10. (Отм. с реш. № 377 от 27.07. 2017г. по прот. № 33 на ОбС Исперих);
11. (Отм. с реш. №377 от 27.07. 2017г. по прот. № 33 на ОбС Исперих);
12. на места обозначени със знак.
(2) Забранява се паркирането на моторни превозни средства с допустима
максимална маса над 2,5 тона извън местата, определени със заповед на кмета на Община
Исперих или на кметовете на населени места от Община Исперих.
(3) Забранява се паркирането върху тротоарите в населените места на община
Исперих с изключение на случаите посочени в чл.94, ал.3 от Закона за движение по
пътищата.
РАЗДЕЛ ІІ
КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ В „СИНЯ ЗОНА”
Чл.33. (1) Кратковременно платено паркиране в „Синя зона” се разрешава само за
моторни превозни средства за превоз на пътници, в които броят на местата за сядане без
мястото на водача е не – повече от 8.
(2)
Паркирането по ал.1 се осъществява срещу талон закупен от лица
упълномощени от Кмета на община Исперих.
(3) Времетраенето за еднократно паркиране не може да превишава 3 часа.
Чл.34. (1) Поставянето на талон в „Синя зона” от водач, паркирал автомобила си в
нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата, както и на тази наредба
не отменя нарушението и наказанието за него.
(2) При паркиране на автомобила в „Синя зона”, водачът е длъжен да постави
талона зад предното стъкло на автомобила, така че да се вижда добре отвън.
Чл.35. Не се допуска в "Синя зона":
1. паркиране на автомобил, без да е закупен и поставен от водача отбелязан талон
така, че да се вижда добре отвън;
2. паркиране на автомобил, ако не са попълнени в поставеният талон всички или
някои от посочените реквизити - минути, час, ден, месец, година;
3. времетраене на паркирането по-голямо от максималното, което е означено на
пътния знак;
4. времетраене на паркирането по-голямо от означеното на талона;
5. отбелязване върху талона, за начален момент на паркиране по-късен от
действителния;
6. през времетраенето на паркиране на автомобила водачът да подменя поставения
попълнен талон с друг талон на който е отбелязан по-късен момент от действителното
начало на паркиране или да поставя допълнителен талон при което общото времетраене на
паркиране надвишава максимално разрешеното.

Чл.36.
Автомобилите ползващи специален режим на движение както и
обслужващи хора с увреждания могат да извършват паркиране в „Синя зона” без
заплащане.
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РАЗДЕЛ ІІІ
ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПАРКИРАНЕ И ПРЕСТОЙ.
ПРОПУСКИ ЗА ПАРКИРАНЕ.
Чл.37. (1) Изключение от разпоредбите на раздел І и ІІ от настоящата Глава
четвърта „Паркиране и престой” се допуска в определени случаи, изброени подробно в
този раздел и се удостоверява чрез пропуск издаден от Кмета на Община Исперих или
оправомощено от него лице.
(2) Лицата желаещи да се ползват от правото по ал.1 подават до Кмета на община
Исперих мотивирано заявление и към него прилагат документи доказващи
необходимостта от издаване на пропуск.
(3) Подадените заявления за издаване на годишни пропуски за безплатно паркиране
се разглеждат от постоянно действаща комисия назначена със Заповед на Кмета на
общината, която изразява становище за тяхната основателност.
(4) Издават се два вида пропуски за:
1. безплатно паркиране;
2. платено паркиране.
(5) В издадените пропуски задължително се вписват следните данни:
1. вид и пореден номер на пропуска;
2. регистрационен номер на МПС;
3. марка и модел на МПС;
4. собственик на автомобила;
5. адрес и време на паркиране.
(6) Всички издадени от кмета на общината или оправомощено от него лице
пропуски, се завеждат в регистър.
Чл.38. (1) Безплатен пропуск за паркиране в „Синя зона” се издава на лица, които:
1. ежедневно обслужват или зареждат със стока търговски обекти, намиращ се в
зоната;
2. изпълняват възложени им по закон или друг нормативен акт контролни функции
- за цялата зона;
(2) Лицата по ал.1, т.2 имат право на един безплатен пропуск за паркиране с един
автомобил, за двучасов интервал от време.
(3) Безплатният пропуск е със срок на действие до края на календарната година;
(4) В случай, че паркирането продължи по – дълго от два часа, за останалото време
се закупува талон за кратковременно паркиране.
Чл.39. (1) Безплатен пропуск за паркиране в „Синя зона” се издава на лица, които
докажат постоянни нужди от паркиране в зоната.
Чл.40. Пропуските се отнемат, когато:
1. отпадне основанието за тяхното издаване;
2. при констатирани две и повече нарушения в рамките на една година от
собственика (водача) на МПС на настоящата наредба относно реда на паркиране;
ГЛАВА ШЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 41. Наказва се с глоба от 10 лв., собственик на пътно превозно средство с
животинска тяга при неизпълнение на разпоредбите на Раздел VІІ „Движение на ППС с
животинска тяга” от настоящата наредба, а при повторно нарушение в двоен размер.
Чл. 42. Наказва се с глоба в размер от 10 лв. водач, който паркира на обособен
платен паркинг без да заплати определената такса, а при повторно нарушение в двоен
размер.
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Чл. 43. Наказва се с глоба до 10 лв. водач на пътно превозно средство, което не е
моторно, както и водач на организирана група пешеходци, на впрегатни, товарни или
ездитни животни или на стада, които нарушават правилата за движение по пътищата.
Чл. 44. Налага се глоба от 10 до 50 лв. за подправяне, фалшифициране или
копиране на талони за кратковременно паркиране в „Синя зона”.
Чл. 45. Наказва се с глоба от 50 до 150 лв., който:
1. замърсява околната среда с гориво – смазочни материали, електролит от
акумулатори и при разпиляване на насипни и течни товари;
2. изхвърля, оставя или разпилява по пътя предмети или вещества, които създават
опасност за движението.
Чл. 46. При системни нарушения на разпоредбите на тази наредба се налагат глоби
в размер до 500 лева, независимо от посочения размер на глобата за извършеното
нарушение.
Чл. 47. При повторно нарушение и всяко следващо глобата е в двоен размер.
Чл. 48. (1) Актовете за установени нарушения се съставят от:

1. длъжностни лица, оправомощени със заповед на Кмета на община Исперих;
2. служители от РУП-гр. Исперих;
3. кметове и кметски наместници на населените места.
(2) Редовно съставените актове по тази наредба имат доказателствена сила до
доказване на противното.
(3) Свидетел на акта може да бъде и служебно лице.
(4) Наказателните постановления се издават от Кмета на община Исперих или
определен от него служител въз основа на акт съставен от посочените в ал.1 длъжностни
лица.
(5) За неуредените в наредбата случаи по съставянето на актовете, издаването и
обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания
се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 49. Наказанията по тази наредба се налагат, ако за извършеното нарушение не
се предвижда по тежко наказание по друг по – висшестоящ нормативен акт.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В бюджета на Община Исперих се предвиждат средства за:
1. усъвършенстване на организацията и безопасността на движение;
2.подпомагане издръжката на административните органи, осъществяващи контрол
по тази наредба;
3. други дейности свързани с изпълнението на наредбата.
§ 2. По смисъла на тази наредба:
1. Пътното превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време
необходимо за качване и слизане на пътници или за товаро-разтоварни работи в
присъствието на водача.
2. Паркирано е пътно превозно средство, което не е в престой по смисъла на т.1
или е паркирало от необходимост да спре, за да избегне автопроизшествие.
3. „Синя зона” е територия предназначена за кратковременно паркиране на
моторни превозни средства.
4. „Маловажно” е нарушението, което макар и с незначителни отклонения от
нормативно предписаното поведение на участника в движението, при друга пътна
обстановка би могло да доведе до настъпване на пътнотранспортно произшествие.
5. „Явно маловажен случай” е този, при който извършеното административно
нарушение с оглед на липсата или явната незначителност на вредните последици или с
оглед на други смекчаващи вината обстоятелства, представлява най-ниска степен на
обществена опасност в сравнение с обикновените случай на нарушение от съответния вид.
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6. „Системни” са нарушенията, извършени три или повече пъти в едногодишен
срок от влизане в сила на първото наказателно постановление, с което на нарушителя се
налага наказание за същото по вид нарушение.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) Изпълнението на наредбата се възлага на:
1. Кмета на община Исперих или определени от него с писмена заповед
длъжностни лица;
2. Началника на РУП – гр.Исперих.
(2) Кметът на общината при необходимост може да възлага съвместни проверки с
контролни органи на РУП-гр. Исперих.
§ 4. Настоящата наредба се издава на основание чл.76, ал.3 от Административно
процесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и е приета с Решение №169 по Протокол №22 от 14.02.2013г. на
Общински съвет Исперих.
&5. С приемането на настоящата Наредба се отменя Наредба №2 За превоз на
пътници с автомобилен транспорт в Община Исперих приета с Решение № 70/1 от
28.04.1993 г. на ОбС-Исперих.
§6. Наредбата влиза в сила в четиринадесетдневен срок от датата на публикуването
й в местен вестник.
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба №22 за организацията на движението по
улиците на Община Исперих
(Приета с реш. № 377 от 27.07. 2017г. по прот. № 33 на ОбС Исперих)
§ 1. В чл.32, ал.1:
11. т.7 се отменя;
12. т.8 се отменя;
13. т.9 се отменя;
14. т.10 се отменя;
15. т.11 се отменя.
§ 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №22 за организацията на
движението по улиците на Община Исперих влиза в сила от деня на качването и на
интернет страницата на Община Исперих.
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Приложение №
към чл…………..

ОБЩИНА

ИСПЕРИХ

ПРОПУСК
ЗА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ В „СИНЯ ЗОНА”
№ ......../.............. г.
На основание чл. …….. от Наредба № …… на Общински съвет - Исперих за организацията на
движението по улиците на Община Исперих и заявление вх.№ ................/..................г., от
............................................................................................................,
РАЗРЕШАВАМ
Паркирането на автомобил с ДК № ............., марка ............, модел .............., собственост на
......................................................................................,
представлявано
от
.........................................................................., в качеството му на .............................. ........................................, с
водач
на
МПС
.......................................................................
на
адрес
........................................................................................., за времето от ............. часа до ....................... часа, за
ежедневно обслужват или зареждат със стока на търговски обект „..............................................., намиращ се в
зоната.
Пропускът е валиден до ............................ година.
К М Е Т:
/ ………….. /
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Приложение №..
към чл……………..

ОБЩИНА

ИСПЕРИХ

ПРОПУСК
ЗА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ В „СИНЯ ЗОНА”
№ ......../.............. г.
На основание чл. ………. от Наредба № …… на Общински съвет - Исперих за организацията на
движението по улиците на Община Исперих и заявление вх.№ ................/..................г., от
....................................................................................................................,
РАЗРЕШАВАМ
Паркирането на автомобил с ДК № ............., марка ............, модел .............., собственост на
......................................................................................,
представлявано
от
.........................................................................., в качеството му на .............................. ...................... .................., с
водач
на
МПС
.......................................................................
на
адрес
........................................................................................., за времето от ............. часа до ....................... часа, за
изпълнение на възложени по закон или друг нормативен акт контролни функции – за цялата зона.
Пропускът е валиден до ............................ година.
К М Е Т:
/……………../
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Приложение №..
към чл……………..

ОБЩИНА

ИСПЕРИХ

ПРОПУСК
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ В „СИНЯ ЗОНА”
по постоянен / настоящ адрес
№ ......../.............. г.
На основание чл…… от Наредба № ….. на Общински съвет Исперих за организацията на
движението по улиците на Община Исперих и заявление с вх.№ ................/..................г., от
...................................................................................................................................................,
РАЗРЕШАВАМ
Паркирането на автомобил с ДК № ............., марка ............, модел .............., собственост на
......................................................................................,
представлявано
от
.........................................................................., в качеството му на .............................. ........................................, с
водач на МПС – с постоянен / настоящ адрес
......................................................................................................................................................... ..................................
.........
...... ....................................................................... на сигнализираните парко-места в „Синя зона”, на адрес
...............................................,
поради
необходимостта
от
..................................................................................................
Пропускът е валиден до ............................ година.

К М Е Т:
/……………………/
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Община Исперих
Municipality Isperih

КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ
ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Фамилия.........................................
Surname…………………………..
Име.................................................
Name……………………………...
Презиме.........................................
Father’s name…………………….

(подпис и печат)

Подпис/ Signature……………………
№.................................
Валиден до/ Valid tile:
……………………….

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ
EUROPEAN PATTERN
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По следващата точка от дневния ред заседанието ще се председателства от гн Хамди Нурула – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от адв. Даниел Димитров –Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно : Именуване на улица.
Хамди Нурула – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров.
адв. Даниел Димитров –Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Кмет на община Исперих,
В правомощията на Общински съвет е да приема решения за именуване и преименуване
на улици на територията на Община Исперих. По пътя за с. Конево в урбанизирана
територия на гр. Исперих в съществуващия стопански двор са обособени множество
парцели, които се ползват от търговски дружества предимно със земеделска насоченост и
които се явяват структуро определящи в развитието на икономиката на община Исперих,
като крупни земеделски стопанства. Тези дружества реално осъществяват търговската си
дейност и управлението си именно от тези имоти находящи се на пътя за с. Конево.
Въпреки това адресите на управление на тези дружества – Кооперация „
Агротида”,„Агротида” ООД, „Агротайм „ ЕООД, „ Анона Грейн” АД, „Караджа Фаг”
ООД, „ Северагро „ ЕООД, както и Професионална гимназия по селско стопанско „ Хан
Аспарух”, ползват различни от действителните адреси на управление, това създава
неудобство за посочените фирми, както в кореспонденцията им със техните контрагенти,
така и с държавните органи и институции.
Необходимо е да съдействаме на местния бизнес и грижа на общината е да улесни
тяхната стопанска дейност. Ето защо на основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 89, ал.3 във връзка с ал.1 от Закона за гражданската регистрация предлагам
Общински съвет Исперих да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1.Именува като улица пътят от разклона от ул. Арда” в гр. Исперих в посока с.
Конево до имот № 025010 с ЕКАТТЕ 32874 собственост на Професионална гимназия по
селско стопанство „ Хан Аспарух” с наименование на улицата „ Коневски път”
2.Възлага на Кмета на община Исперих в едномесечен срок да издаде заповед в
съответствие със закона за гражданската регистрация като създаде административни
адреси със съответната номерация на парцелите по улица „ Коневски път”.
Хамди Нурула – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева –Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 24.07.2017 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
4

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Хамди Нурула – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядйте 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
24.07.2017 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

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

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Хамди Нурула – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекта за решение.
Моля, колеги ако няма въпроси, предложения, становища 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

№ 378
На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, във връзка с чл. 89, ал.3 във връзка с
ал.1 от Закона за гражданската регистрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Именува като улица пътят от разклона от ул. Арда” в гр. Исперих в посока с.
Конево до имот № 025010 с ЕКАТТЕ 32874 собственост на Професионална гимназия по
селско стопанство „ Хан Аспарух” с наименование на улицата „ Коневски път”
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2.Възлага на Кмета на община Исперих в едномесечен срок да издаде заповед в
съответствие със закона за гражданската регистрация като създаде административни
адреси със съответната номерация на парцелите по улица „ Коневски път”.
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 Административно процесуалния кодекс.

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Дауд Себайдин Ибрям – Управител на « Лудогорска
слава» ЕООД.
Относно : Вземане на решение от едноличния собственик на капитала на
„ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360 за вътрешно кредитиране чрез внасяне
на допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от ТЗ от общинския бюджет с цел
икономическо обезпечаване на дружеството
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Ибрям.
Дауд Себайдин Ибрям – Управител на « Лудогорска слава» ЕООД.
`
Уважаеми общински съветници,
Законът предвижда защитни норми при т. нар. „декапитализация“ на търговско
дружество. Тя е налице, когато чистото имущество спадне под размера на вписания
капитал (разликата, с която стойностно правата надвишават задълженията), или то е
отрицателна величина (стойностно задълженията превишават правата). В този случай
общото събрание на едноличният собственик трябва да вземе едно от три алтернативни
решения – за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване с ликвидация
на дружеството.
С Решение №370 по Протокол №32/29.06.2017г. Общински съвет Исперих, като
едноличен собственик на капитала на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360
взе решение за прекратяване на дружеството и определи срок за извършване на
ликвидация шест месеца, считано от датата на вписване на решението за прекратяване в
Търговския регистър (чл.140, ал.3 ТЗ).
Ликвидацията предполага дружествено състояние, при което активите на
дружеството надвишават неговите пасиви. Тя е мислима при наличието на достатъчно
имущество за удовлетворяване на дружествените кредитори. Обратна е хипотезата при
несъстоятелността. Една от материалноправните предпоставки за откриване на
производство по несъстоятелност е неплатежоспособност на търговеца, т.е. липсата на
ликвидни парични средства. Несъстоятелността е свързана с недостиг на имущество за
удовлетворяване на кредиторовите претенции.
Капиталът не може да се разглежда като пряко обезпечение (гаранция) на
дружествените кредитори. Гаранционната функция на капитала е косвена (опосредена,
непряка) и относителна. Тя се проявява преди всичко в правилата за изплащане на лихви и
дивиденти на съдружниците на капиталово търговско дружество.
Това косвено
обезпечение на кредиторите се проявява само по отношение на едноличния собственик и
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няма действие (значение) за платежоспособността на дадено дружество. Капиталът не се
променя пряко с оглед резултатите от извършената от дружеството дейност – реализирани
печалби или претърпени загуби.
Следователно кредиторите на капиталово търговско дружество са пряко и
ефективно гарантирани (обезпечени), когато в имуществото на дадено дружество има
ликвидни активи (права), чийто размер с определен процент надвишава стойностно този
на пасивите (задълженията). Липсата на активи (права) в имуществото на дружеството е
пречка за удовлетворяване на неговите кредитори.
Към момента на приемане на Решение №370 по Протокол №32/29.06.2017г. от
Общински съвет Исперих дружеството има задължения към НАП Варна, офис Разград в
размер на 28 671, 56 лв., за данък сгради и такса битови отпадъци – 10 291,47 лева, за
начислено ДДС – 6 076,44 лева, за начислен данък по чл.42 от ЗДФЛ – 3 900,50 лева,
Наказателно постановление от ДФК – 2 500 лева и др.
Данъчните задължения са основните публичноправни задължения на търговеца във
връзка с осъществяваната от него търговска дейност. Невъзможността за изпълнението им
води до неплатежоспособност на дружеството и е предпоставка за откриване на
производство по несъстоятелност от съда по молба на Националната агенция за приходите
(чл. 625 ТЗ).
Съгласно чл.626, ал.2 ТЗ, ако дружеството стане неплатежоспособно, ликвидаторът
е длъжен да поиска откриване на производство по несъстоятелност, което има за правна
последица предсрочна изискуемост на всички дружествени задължения (чл.617, ал.1 ТЗ).
Ако ликвидаторът не подаде молба до съда в 30-дневен срок носи наказателна
отговорност по реда на чл.227б, ал.2 от Наказателния кодекс.
Искането за откриване на производство по несъстоятелност е възможно да бъде
направено във всеки един момент от фазата на ликвидация – преди или след обявяване в
търговския регистър на поканата до кредиторите, преди или след приключване на
текущите сделки, преди или след осребряване на имуществото и т.н. Молбата по чл.611,
ал.3 във връзка с чл.625 ТЗ може да бъде подадена, дори да е изтекъл определеният от
ръководния орган срок за ликвидация. Крайният момент е заличаването на дружеството от
търговския регистър.
За да приключи производството по ликвидация, трябва да се удовлетворят
кредиторовите претенции.
Съгласно чл.134, ал.1 от ТЗ решение за допълнителни парични вноски може да се
вземе при наличието на една от следните предпоставки – покриване на загуби на
дружеството или временна необходимост от парични средства. Първата предпоставка
предполага намаляване на дружествения актив, в това число и под размера на капитала.
Ако в процеса на ликвидация е налице такова състояние на дружественото имущество,
дружеството е в свръхзадълженост и производството по ликвидация следва да се прекрати
и да се открие производство по несъстоятелност (чл.272, ал.1 от ТЗ).
Второто условие, при наличието на което може да се вземе решение за
допълнителна парична вноска, е временна необходимост от парични средства. Последната
е свързана с реализирането на дружествената търговия. Ликвидиращото се дружество е с
ограничена правоспособност. То не извършва активна търговска дейност, т.е не е налице
предвидената от закона предпоставка за вземане от общото събрание на решение за
престиране на допълнителни парични вноски по време на ликвидацията.
С прекратяването на дружеството се променят и функциите на общото събрание.
То вече не е компетентно да взема решения за изменение на капитала, да взема решения за
допълнителни парични вноски и др., тъй като ликвидационната цел е напълно
непригодима с увеличаването на капитала.
С цел погасяване на задълженията и икономическо обезпечаване на дружеството се
налага като краен способ преди да се пристъпи към изпълнение на Решение №370 по
Протокол №32/29.06.2017г. на Общински съвет Исперих за прекратяване на
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ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360, да се вземе решение за вътрешно
кредитиране чрез внасяне на допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от ТЗ.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 147, ал.2, чл. 134, ал.1 и ал.3,
чл.137, ал.1, т.9 и ал.3 от Търговския закон, чл.12, ал.1, т.10 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:
I. Предоставя временна финансова помощ на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД,
ЕИК 826055360 във вид на допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от ТЗ в общ
размер на 71 524, 71 лева без ДДС с цел погасяване на задълженията и икономическо
обезпечаване на дружеството (за заплащане на заплати, осигуровки и други разходи,
свързани с дейността), както следва:
Към доставчици:
1. ЕТ СТОЯН СТОЯНОВ ЕИК 116008124 - за материали
2. ВИК ООД ИСПЕРИХ ЕИК826043803
- за конс. Вода
3. ЕТ АЛИ КУЙДЖУКЛУ ЕИК 200191178 - счет.услуги

566,91лв.
520,00лв.
4020,00лв.

НАЧИСЛЕНИ ,НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ
4. Управител
10678,28лв.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БЮДЖЕТА
5. Начислен данък по чл.42от ЗДФЛ
3720,00лв.
6. Начислени осигуровки
12890,00лв.
7. Начислено ДДС
6200,81лв.
8. Данък сгради и такса бит. отпадъци
12778,71лв.
9. Наказателно постановление
2500,00лв.
10. Начислени лихви за осигуровки , ДДС и данъци към НАП 6200,00лв.
общо
60 074,71лв.
11. За заплащане на заплати, осигуровки и други разходи, свързани с дейността
общо
11 450,00лв.
II. Допълнителните парични вноски се предоставят на дружеството от общинския
бюджет без лихва за срок от седем месеца считано от датата на сключване на Договора за
целеви паричен заем с Община Исперих.
III. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Договор за целеви паричен
заем с „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, Управителя
на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД и Областния управител на област Разград в 7-дневен
срок от приемането му.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 24.07.2017 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
4
4
0
0
Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядйте г-н Хюсеин, като председател на водеща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
24.07.2017 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

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

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева –Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 24.07.2017 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
7
4
4
4
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, становища по докладната записка и проекто решенията
имате ли?
Няма.
Преминаваме към поименно гласуване.

61

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

Редовно заседание на 27.07.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Дауд Себайдин Ибрям – Управител на « Лудогорска
слава» ЕООД.
Относно : Вземане на решение от едноличния собственик на капитала на
„ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360 за вътрешно кредитиране чрез внасяне
на допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от ТЗ от общинския бюджет с цел
икономическо обезпечаване на дружеството
№

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

П
П
П
П
П

За

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П

За

П

За
За
За

П
П
П
П

Въздържал се
против

против

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
19
2
1
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 379
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 147, ал.2, чл. 134, ал.1 и ал.3,
чл.137, ал.1, т.9 и ал.3 от Търговския закон, чл.12, ал.1, т.10 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:
I. Предоставя временна финансова помощ на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД,
ЕИК 826055360 във вид на допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от ТЗ в общ
размер на 71 524, 71 лева без ДДС с цел погасяване на задълженията и икономическо
обезпечаване на дружеството (за заплащане на заплати, осигуровки и други разходи,
свързани с дейността), както следва:
Към доставчици:
12. ЕТ СТОЯН СТОЯНОВ ЕИК 116008124 - за материали
13. ВИК ООД ИСПЕРИХ ЕИК826043803
- за конс. Вода
14. ЕТ АЛИ КУЙДЖУКЛУ ЕИК 200191178 - счет.услуги

566,91лв.
520,00лв.
4020,00лв.

НАЧИСЛЕНИ ,НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ
15. Управител
10678,28лв.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БЮДЖЕТА
16. Начислен данък по чл.42от ЗДФЛ
3720,00лв.
17. Начислени осигуровки
12890,00лв.
18. Начислено ДДС
6200,81лв.
19. Данък сгради и такса бит. отпадъци
12778,71лв.
20. Наказателно постановление
2500,00лв.
21. Начислени лихви за осигуровки , ДДС и данъци към НАП 6200,00лв.
общо
60 074,71лв.
22. За заплащане на заплати, осигуровки и други разходи, свързани с дейността
общо
11 450,00лв.
II. Допълнителните парични вноски се предоставят на дружеството от общинския
бюджет без лихва за срок от седем месеца считано от датата на сключване на Договора за
целеви паричен заем с Община Исперих.
III. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Договор за целеви паричен
заем с „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД, ЕИК 826055360.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, Управителя
на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД и 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 Административно процесуалния кодекс.

63

ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Орхан Кабил Мехмед – общински съветник.
Относно : Предоставяне субсидия на „Спортен клуб по тенис на маса Исперих” от
Община Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мехмед.
Орхан Кабил Мехмед – общински съветник.
Уважаеми колеги общински съветници,
С решение № 297 по Протокол № 27 от 16.03.2017г на Общински съвет - Исперих
бяха разпределени субсидии за спортни клубове от община Исперих в размер на 43 000 лв.
от общо одобрените 60 000лв. Със заявление с вх.№ 256 от 19.07.2017 г. до Председателя
на Общински съвет - Исперих, СНЦ „ Спортен клуб по тенис на маса Исперих“ са
депозирали искане за получаване на общинска субсидия за развитие на дейността си.
Сдружението е регистрирано на 27.06.2017г. с решение на Разградски окръжен съд.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
Разпределя субсидия за „ Спортен клуб по тенис на маса Исперих” в размер на
500,00лева / петстотин лева/
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно 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 Административно процесуалния кодекс.
1.

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната записка е разгледана вна заседание на ПК по « Финанси и бюджет»
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 24.07.2017 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
4
4
0
0
Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на
Общински съвет Исперих.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, становища по докладната записка и проекто решенията
имате ли?
Заповядайте г-н Руфад.
Бейти Кямил Руфад – общински съветник от политически представената група
на ДПС.
Предлагам сумата по т. 1 от проекто решението да бъде в размер на 1000.00 лв./
хиляда лв./
Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред» в
Общински съвет Исперих.
Подкрепям предложението на общинския съветник Бейти Руфад размера на
субсидията да бъде увеличена на 1000. 00лв.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други желаещи да вземат отношение.
Няма.
Постъпи предложение от общинския съветник Бейти Руфад, което предложение бе
подкрепено от г-жа Митева.
Колеги да гласуваме предложението на общинския съветник Бейти Руфад,
подкрепено от общинския съветник Росица Митева, а именнно:
Общински съвет Исперих РЕШИ:
1. Разпределя субсидия за „ Спортен клуб по тенис на маса Исперих” в размер на
1000,00лева / хиляда лева/
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.
Моля колеги да гласуваме цялото решение с направеното предложение за промяна, а
иченнно :
1. Разпределя субсидия за „ Спортен клуб по тенис на маса Исперих” в размер на
1000,00лева / хиляда лева/
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 27.07.2017 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Орхан Кабил Мехмед – общински съветник.
Относно : Предоставяне субсидия на „Спортен клуб по тенис на маса Исперих” от
Община Исперих
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П

За

П

За
За
За
За

П
П
П
П

За

П

За
За

П
П

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

№ 380
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Разпределя субсидия за „ Спортен клуб по тенис на маса Исперих” в размер на
1000,00лева / хиляда лева/.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
2. 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 Административно процесуалния кодекс.

ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред.
Заповядайте. Представете се за протокола.
Цветанка Тодорова – гражданин.
Въпросът ми е към Кмета на общината.
Има ли в общината назначени работници дали на трудови договори или по програми
за подръжка на улиците, тротоарите и тревните площи. Защо задавам този въпрос.
Улиците и градинките в града не се почистват, това се прави само около центъра на
града. По тротоарите има наслаган строителен материал, отворени са ремнотни
работилници по улиците. На главната улица « Христо Смирненски» към ОУ « Христо
Ботев» има къщи в които не живее никой, дали са починали или са много възрастни, но
покрай тези къщи е обрасло с бурени, което затруднява минаването на гражданите, тъй като
липсват и тротоари.
Молбата ми е нека тези които са назначени дори и по програми за кратък период да
бъдат заангажирани с почистването на града.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги преминаваме към следваща точка от дневния ред.
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Разни.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги общински съветници,
Има получено писмо по електроната поща от НСОРБ с Изх. № И-972 от 21.07.2017
г.относно връчване на награди на аквинти в дейността на НСОРБ общини и общински
изборни лица и служители, медии, дарители и организации, подкрепящи местните
общности.
/ Председателя на Общински съвет Исперих изчете писмото и помоли общинските
съветници до 08.09.2017 г. да направят предложение/
Други желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред.
Няма.
Уважаеми колеги общински съветници,
Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на
Общински съвет Исперих проведено на 27.07.2017 г. и благодаря за присъстваието Ви.
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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