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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 43 

 
 

от проведено  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

29.03.2018 година 
 

Днес 29.03.2018 г. от 14.00 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  настоящия момент 24 общински 

съветници. Отсъстват общинските съветници Сибел Джелил, Шенол Ибрям, Шенгюл 

Юсуф, Сали Мехмед, Хамди Нурула .  

На редовното заседание присъства Кмета на Община Исперих г-н Бейсим Руфад, 

заместник Кметовете на Община Исперих г-жа Айджан Бейтула и г-жа Нехире Юмер, 

Секретаря на Община Исперих г-жа Севим Адем и кметове на кметства и кметския 

наместник на кметство с. Конево. 

 Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на 

Общински съвет Исперих. 

  

 Въпроси, мнения, предложения по проекто дневния ред имате ли колеги? 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

 Оттеглям докладната записка по т.6 от предварително обявения в проекто 

дневния ред на днешното заседание относно: Продажба на  автомобили, собственост на 

Община Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други предложения, въпроси, мнения по проекто дневния ред на днешното 

редовно заседание има ли? 

 Предложението за оттегляне на докладната записка от вносителя е направено 

преди гласуване на дневния ред, спазени са законовите основания. 
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 Колеги преминаваме към гласуване на дневния ред без т.6 от предварително 

обявения дневен ред, а именнно без оттегляната от вносителя докладна относно: 

Продажба на  автомобили, собственост на Община Исперих. 

 

        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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 1. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнение на програмата за 

управление на Кмета на Община Исперих за 2017 г. 

 

 2. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем на помещения от недвижим имот - частна 

общинска собственост, находящ се в гр.Исперих, община Исперих.  

  

 3. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от 

улична регулация, предаваеми към УПИ  I- 444 в квартал 31 по плана на с.Подайва, 

община Исперих, област Разград. 

 

 4. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на проект на Наредба за изменение на Наредба №28 за 

управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на 

Община Исперих 

 

 5. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците в Община Исперих 

 

 6. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Одобряване на подробен устройствен план  и промяна в характера на 

собствеността от публична в частна на поземлен имот № 03472.40.135 по кадастралната 

карта на с.Белинци, община Исперих 

 
 7. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани 

поземлени имоти, находящи се в с. Конево и  с.Китанчево, община Исперих. 

 

 8. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлени имоти,  находящи  се в с. Подайва, община 

Исперих, област Разград   
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 9. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския 

поземлен фонд и  условията за отдаването им под наем за селскостопанската 

2018/2019година 

 

 10. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлен имот,  находящ  се в с.Средоселци, област 

Разград на собственика на законно построена сграда в имота.  

  

 11. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Становище за приоритентност и съгласие за кандидатстване на 

Община Исперих за безвъзмездно финансиране на проект: „Съществуващи 

водоснабдителни системи – Община Исперих, подобект: Реконструкция на външни 

водопроводи: от събирателна шахта при шахтови кладенци 2,3 и 4 до ПС“Димитрово“, 

от ПС „Димитрово“ до разпределителна шахта за с.Тодорово“, Община Исперих, 

област Разград“ I етап/Гравитачен водопровод от РШ Свинеферма „Агротайм“ АД до 

РШ за с.Тодорово“ от т.182а до т.273/“  по ПУДООС 

 

 12. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на община Исперих, 

прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи и прогноза 

за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2019 – 2021 г.,   

 

 13. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Разпределение на субсидия на спортните клубоове от община Исперих 

за 2018 година. 

 

 14. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства 

от Кмета на община Исперих в периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. 

 

15. Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински 

съвет Исперих 

Относно: Удължаване обхвата на имотите, включени в улица „ Земеделска”, гр. 

Исперих.  

 

 16. Докладна записка от Даниел Димитров Йорданов – Председател на 

Общински съвет Исперих. 

 Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства 

от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2017 г. до  

31.12.2017 г. 

 

 17. Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински 

съвет Исперих. 

 Относно: Отчет за дейността на Общински съвет  Исперих за периода от 01.06. 

2017 г. до 01.03.2018 г. 

 

 18. Заявление от  Иванина Недкова Иванова  - Директор на ДДЛРГ « 

Лудогорие» гр. Исперих за отпускане на персонална пенсия на  децата  Осман 

Сибел Джелил и Денис Ружди Осман. 
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 19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

 

        20. Разни.   

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнение на програмата за 

управление на Кмета на Община Исперих за 2017 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

Управленската програма на Кмета на Община Исперих е разработена на базата 

на националните, регионалните и общински дългосрочни, средносрочни и 

краткосрочни стратегически документи. Периодът, през който действа програмата е 

2016-2019 г. и обхваща мандата на общинската администрация и четири години от 

действието на приетия Общински план за развитие 2014-2020 г. 

 В този смисъл програмата отчита не само текущото състояние и перспективите 

за местно развитие на община Исперих, но и тенденциите, целите и динамиката в 

регионалното и национално развитие на страната ни като член на ЕС.  

Управленската програма съответства на приоритетите, стратегическите цели и 

мерките, залегнали в Националната програма за развитие: България 2020, Национална 

стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Национална 

концепция за пространствено развитие, Регионален план за развитие на Северен 

централен район 2014-2020, Областна стратегия за развитие на област Разград 2014-

2020, Общински план за развитие на община Исперих 2014-2020, секторните Стратегии 

и Оперативните програми 2014-2020. 

Съгласно чл.44, ал.5 от ЗМСМА Кметът на общината представя пред общинския 

съвет годишен отчет за изпълнението на програмата.  

 

Уважаеми общински съветници, 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме 

следното     
  

РЕШЕНИЕ 

 

            На основание чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
 



 5 

        1. Приема изготвения Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление 

на Кмета на Община Исперих за 2017 г. 

         2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград           

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му 

пред Административен съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА  

КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ БЕЙСИМ РУФАД 

 

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

        Управленската програма на община Исперих е разработена на базата на 

националните,   регионални и общински дългосрочни, средносрочни и краткосрочни 

стратегически документи. Периодът, през който ще действа настоящата програма е 

2016-2019 г. и обхваща мандата на общинска администрация и четири години от 

действието на приетия Общински план за развитие 2014-2020 г.. 

         В този смисъл програмата отчита не само текущото състояние и перспективите за 

местно развитие на община Исперих, но и тенденциите, целите и динамиката в 

регионалното и национално развитие на страната ни като член на ЕС.  

         Управленската програма съответства на приоритетите, стратегическите цели и 

мерките, залегнали в Националната програма за развитие: България 2020, Национална 

стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Национална 

концепция за пространствено развитие, Регионален план за развитие на Северен 

централен район 2014-2020, Областна стратегия за развитие на област Разград 2014-

2020, Общински план за развитие на община Исперих 2014-2020, секторните Стратегии 

и Оперативните програми 2014-2020. 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ 

 

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА, ЗАПАЗВАНЕ 

ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ДОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ПАРАМЕТРИ  НА ЖИЗНЕНА СРЕДА 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ: 

 

     •   Прозрачност при разходването на бюджетни средства и разпореждането с 

общински  

активи.  

     •   Отговорно отношение към проблемите на хората в общината;  

     •   Активно използване на европейските фондове през програмен период 2014-2020;  

     •   Открито управление;  

     •   Диалогичност;  

     •   Прозрачност при управлението. 
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ЦЕЛИ: 

 

• Доизграждане и поддържане на съвременна, надеждна и адекватна на 

потребностите общинска инфраструктура; 

 Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и 

управленски структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на 

благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за трудова 

заетост; 

• Постигане на по-висок стандарт на обществената среда;  

• Целесъобразно и прозрачно финансиране на общинските проекти;  

• Благоустрояване на населените места на общината; 

• Интеграция на лица и групи в неравностойно социално положение;  

• Превръщането на Исперих в динамично развиваща се община, съчетаваща 

устойчиво  

развитие на икономиката и туризма; 

• Осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и здравеопазване, 

подобряване на здравния и социален статус на населението и създаване на 

здравословна природна и екологична среда;;  

• Развитие на културна и спортна дейност, разширяване на възможностите за 

отдих и развлечения;  

• Опазване на природното и културно-историческото наследство; утвърждаване на 

община Исперих като място за атрактивен туризъм и ефективен туристически 

бизнес;  

• Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и 

бизнеса;  

• Подобряване на административното обслужване. 

• Разширяване възможностите за гражданско участие в местното самоуправление 

и в обществения живот 

 

         Изведените приоритети са основа за постигане на балансирана и 

конкурентоспособна общинска икономика, подобряване на качеството на живот, 

изграждане на качествена жизнена среда с модерна инфраструктура и съхранена 

екология, развитие на човешките ресурси и социално сближаване, укрепване на 

административния капацитет, развитие на професионалните умения в подкрепа на 

местната икономическа активност и усвояване на средства от фондовете на ЕС. 

         В икономически план Програмата за управление ще доведе до модернизация и до 

развитие на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и на новите 

технологии. В социален план, ще защити принципите на социалната справедливост и 

ще допринесе за повишаване качеството на живот. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА: 

          Визията на съвременния град и на общината се определя от наличието на модерна 

и достъпна инфраструктура, която позволява на града и общината да расте и да се 

развива, да посреща очакванията и потребностите на своето население. Изграждането 

на модерна инфраструктура е базова политика в нашето управление. Развитието й 

засяга всички сфери на икономическия, обществения и социален живот. Стабилното и 

балансирано развитие на общината е пряко следствие от изградената инфраструктура. 

 

1. Рехабилитация на междуселищната пътна мрежа 

 През м. октомври 2017 г. е подписан договор за възстановяване на банкети на 

общински път RAZ 3046/III-2305/ Исперих-Вазово на стойност 36 000 лв. с ДДС, 
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като средствата са осигурени от републиканския бюджет  

 

2. Поддържане и модернизиране на общинския сграден фонд, като училища, 

детски ясли и градини, общинска администрация и др. 

 

 По Национална програма за енергийна ефективност  през м. ноември 2017 г. в 

Община Исперих  започна  санирането на нови два блока - бл.4 и бл.7 на ж.к. 

„Васил Априлов“ с общо 108 апартамента на стойност, съответно за бл. 4 – 

854 800 лв. с ДДС и за бл. 7 – 848 526 лв. с ДДС. Сключени са още 14 

тристранни договора, за които към момента все още няма осигурено 

финансиране. С готови документи са още три блока, но без сключени 

тристранни споразумения.  

 На 9.12.2016 г. Община Исперих подписа договор с Управляващия орган на ОП 

„Региони в растеж 2014-2020“ за реализирането на проект „Основен ремонт, 

оборудване и обзавеждане на ПГСС „Хан Аспарух“, гр.Исперих на стойност 

1 298 457,73 лв., като изпълнението му започна през 2017 г.  и ще приключи до 

декември 2018 г. Вече са изпълнени голяма част от строително-ремонтните 

работи по сградата на ПГСС „Хан Аспарух“ 

 През месец октомври 2016 г. беше внесен в ДФ „Земеделие“  проект по 

подмярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 

ремонт и мерки за енергийна ефективност на две от крилата на читалищната 

сграда (източно и южно), в които се помещават библиотеката, музейната 

експозиция и ритуалната зала на стойност 386694,70 лв. В края на 2017 г. 

проектът беше одобрен, а договорът подписан на 30.01.2018 г.  

 През м.декември 2017 г. след проведена обществена поръчка е сключен договор 

за проектиране и строителство – основен ремонт на покрив и трети етаж на БКС, 

гр. Исперих на стойност 62 400 лв. с ДДС. Финансирането е осигурено както от 

републиканския бюджет (32 400 лв.), така и от собствени бюджетни средства 

(30 000 лв.) 

 Със средства от републиканския бюджет е финансиран ремонт на вътрешна 

газова инсталация на ОУ „Хр. Ботев“, гр. Исперих (9352 лв.) и е закупен 

отоплителен калорифер за зрителна зала на НЧ „Съзнание“, гр. Исперих (29 634 

лв.)  ;   

 

3. Рехабилитация на уличната мрежа в населените места на общината и в гр. 

Исперих  

 През 2017 г. със средства, осигурени от републиканския бюджет (219 764 лв.) и 

собствени бюджетни средства (30 534 лв.) беше направен текущ и основен 

ремонт на: 

- Ул. „Гео Милев“, с. Китанчево; 

- Ул. „Дунав“, с.Белинци 

- Ул. „Бузлуджа“ и ул. „Шипка“, с.Делчево; 

- Ул. „Васил Левски“, ул. „8-ми март“, с. Подайва; 

- Ул. „Освобождение“, с. Лъвино; 

- Ул.“Вит“ и ул. „Н.Й.Вапцаров“, с. Малък Поровец; 

- Ул. „Димитър Полянов“, с.Старо селище; 

- Ул. „Ал.Стамболийски“, с.Тодорово; 

- Ул. „Хр.Ясенов“, ул. „Д. Полянов“ и ул. „Хр.Ботев“ в гр. Исперих 
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            През 2018 г. общината ще има готовност да кандидатства с проекти за 

изграждане на зони за отдих и спорт в населените места на общината. Средства за такъв 

тип проекти са предвидени в новата Стратегия за местно развитие на МИГ Исперих. 

Подготвят се и проекти за рехабилитация на улици в гр. Исперих, обновяване на 

централна градска част и прилагане на мерки за енергийна ефективност на двете сгради 

на общинска администрация, с които ще се кандидатства по подмярка 7.2 на Програма 

за развитие на селските райони 2014-2020. 

            

            СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА:  

Социалната програма на Община Исперих е резултат от политиката, провеждана 

както от общинската администрация, така и от държавните институции в продължение 

на много години. Тази политика е осъществявана в съответствие с редица нормативни, 

програмно-стратегически и планови документи.  

           Общинското ръководство води съзнателна и последователна политика в 

подкрепа на своите граждани, изпаднали в неравностойно положение. Съгласно 

разработения  Годишен план за развитие на социалните услуги, основната задача на 

Община Исперих е планиране, развиване и предоставяне на качествени социални 

услуги 

През 2017 г. на територията на Община Исперих  продължават да функционират  

Дом за деца лишени от родителска грижа  „Лудогорие” с капацитет 18 места и 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, в който се 

предоставят социални услуги , съгласно чл. 36, ал. 2 от ППЗСП, както следва:  

 Преходно жилище; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - 1; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – 2. 

 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

 

„Преходно жилище” /ПЖ/ е социална услуга в общността. Капацитетът на 

услугата през първото полугодие на 2017 г. бе 12 младежи и девойки, считано от 

01.07.2017г. бе намален на 8 потребителя. Доставчик на услугата е Община Исперих. 

Управлението на услугата се осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното 

управление на дейностите в услугата се осъществяват от социален работник-екипен 

ръководител. 

  Услугата Преходно жилище е предназначена за:  

 Младежи и девойки на и над 15-годишна възраст до 18 год, с дълъг 

институционален престой, за които към момента няма възможност за реинтеграция 

в семейна или близка до семейната среда; 

 Младежи и девойки от общността, които са на и над 15 годишна възраст до 18 год, 

но поради една или друга причина се налага да ползват социална услуга от 

резидентен тип, поради невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната 

среда. 

Услугата ПЖ е комплекс от дейности, насочени към: 

1. Подготовка на младежи и девойки за самостоятелен и независим живот след 

напускане на институцията;  

2. Подготовка  за професионална и житейска реализация; 

3. Създаване на мрежа за социална подкрепа и постигане на социално включване;  

4. Превенция на настаняване в институция; 

5. Реинтеграция в семейна среда. 
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През 2017 г. в услуга Преходно жилище се работи по 10 случая. В 9 от случаите 

потребителите ползват услугата повече от една година.   

      През 2017 г. Преходно жилище са напуснали 5 младежи, като причина за 

напускането  на четири от тях е  навършване на пълнолетие. Единият затворен случай е 

на младеж, напуснал поради сключване на граждански брак. В четири от случаите 

младежите  се върнаха в биологичните си семейства, а един води самостоятелен живот.  

До месец декември 2017 г. в услугата  работи екип от 4 социални работници. 

При необходимост потребителите на услугата се консултират от психолог, работещ в 

КСУДС „Лудогорие”. 

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 
Център за обществена подкрепа  е социална услуга в общността с капацитет 40 

места, която  предлага подкрепа на деца и родители за  преодоляването на различни 

проблеми в съвместния им живот, подобряване на родителските умения и създаване на 

благоприятна семейна среда.  

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на 

живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални 

услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни до всяко дете в риск и 

неговото семейство. 

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. 

  

През 2017 г. Центъра за обществена подкрепа към КСУДС ”Лудогорие” гр. 

Исперих работи по следните направления: 

 Подкрепа на деца-жертви на насилие и техните семейства; 

 Превенция на отклоняващо се поведение при децата и работа с деца с 

отклоняващо се поведение; 

 Психологическа подкрепа; 

 Деинституциoнализация и реинтеграция на деца от специализирани институции; 

 Превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от 

отпадане от училище и техните семейства; 

 Превенция на изоставянето; 

 Оценка на родителския капацитет; 

 Оценка на риска; 

 Логопедични услуги. 

 

През 2017 г. услугите на ЦОП са ползвали 105 потребители. 

За предоставяне на услугата ЦОП е осигурен екип, състоящ се двама социални 

работника, педагог и двама психолога. В екипа има и логопед на граждански договор. 

 

 

      ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 1 

        
      Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 /ЦНСТ/ е социална 

услуга – резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на 

деца, изведени от семействата им. Тя предоставя  комплекс от дейности, съобразени с 

индивидуалните  потребности  на децата и насочени към развиване на социална 

компетентност и подготовка за самостоятелен  живот, подкрепа в образованието, 

развиване на способности за организиране на свободното време, професионално 

ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с биологичното 
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семейство и формиране на собствена идентичност. Вземайки предвид приетата Визия 

за деинституционализация в България и предстоящото закриване на ДДЛРГ в страната, 

се предприеха мерки според нуждите на община Исперих и от 01.10.2017 г. с Решение 

на Общински съвет и Заповед РД01-0750/ 26.06.2017 г. на Изпълнителния директор на 

АСП, услугата  ЦНСТДБУ 1 повиши своя капацитет от 12 на 15 потребителя. От 

01.07.2017 г, след настъпили промени в наименованието на услугата, ЦНСТ се ползва 

само от деца без увреждания, на възраст от 3 до 18 години. Деца под 3 години могат да 

бъдат настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи 

братя или сестри. В някои случаи, по преценка на настаняващия орган, се допуска 

продължаване ползването на услугата и на младежи, навършили 18 години, до 

завършване на средното образование. 

През 2017г. в ЦНСТДБУ-1 настанените деца с административна заповед на 

Дирекция “Социално подпомагане“ са 12.  

           В края на периода услугата се ползва от 15 деца. 

            Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-1 се състои от 4 социални 

работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 

психолог и 1 домашен помощник. 

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител.  

  

      ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 2 

 

      Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 е социална услуга-

резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, 

изведени от семействата им. С помощта и подкрепата на социалните работници се 

предоставя комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните потребности на 

децата, насочени към развиване на социалната компетентност и подготовка за 

самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване на способности за 

организиране на свободното време, професионално ориентиране и обучение, 

възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство  и формиране на 

собствена идентичност. Със Заповед №РД01-0749/ 26.06.2017 г. на Изпълнителния 

директор на АСП, капацитетът на Центъра бе увеличен от 01.10.2017 г. от 12 на 15 

деца. 

      От 01.07.2017 г. със настъпили промени  услугата ЦНСТ се ползва само от деца без 

увреждания на възраст от 3 до 18 години. В някои случаи по преценка на настаняващия 

орган се допуска продължаване ползването на услугата и на младежи навършили 18 

години, до завършване на средното образование. 

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник - екипен ръководител   

В края на периода услугата се ползва от 15 деца.  

Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТ за деца без увреждания -2 се състои 

от 4 социални работници, с необходимата професионална квалификация за работа с 

деца, 1 психолог и 1 домашен помощник.  

 

         През 2017 г. в гр. Исперих се предоставя и услугата Дневен център за деца 

и/ или младежи с увреждания с капацитет 30 места. Тя е разкрита на 01.12.2014 г. по 

проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални 

услуги в Община Исперих“, финансиран със средства по  ОП "Развитие на човешките 
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ресурси 2007-2013г.  „Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито 

едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността” . 

Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания е социална услуга за 

предоставяне на дневни грижи, мобилна почасова услуга за деца до 18 години и 

техните семейства, младежи до 35 години, ползватели на социалната услуга Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи  с увреждания и потребители от 

общността. 

 

 През отчетния период се предоставя и социалната услугата Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 места. Тя 

стартира на 05.01.2015 г. по Проект "Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез 

предоставяне на социални услуги в Община Исперих", финансиран със средства по ОП 

"Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.  „Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 

„Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в 

общността” .  

   Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал 

с развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите. 

Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна  нормативна база, правила, 

процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в 

съответствие със законовоопределените критерии и стандарти. 

               Предоставянето на двете услуги стана възможно след реализирането на 

Проект "Изграждане на социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в 

риск на територията на община Исперих - Център за настаняване от семеен тип  и 

Дневен център за деца с увреждания" на стойност 1 091 659,20 лв. по мярка 321 

“Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” на ПРСР 2007-

2013г. Изграждането на този център позволи да се повиши качеството на живот  на 

деца и младежи  от институции и уязвими групи от населението чрез подобряване на 

достъпа им до алтернативни грижи и услуги в среда,  близка до семейната и в 

общността на територията на община Исперих. 

   

   От 11.12.2015 г. Община Исперих е партньор по проект „Приеми ме 2015”- 

BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”  със сключено  партньорско 

споразумение между Община Исперих  и  Агенцията за социално подпомагане. 

На 01.09.2016 г. е подписан  Анекс към партньорското споразумение за 

въвеждане на нов областен модел, спрямо който остава един социален работник. 

Същият работи с приемни семейства от три общини, една от които е Община Исперих. 

През 2017 г. на територията на Община Исперих са утвърдени две нови 

Професионални приемни семейства, с които общия брой действащи семейства достига 

16.  

През 2017 г. едно Професионално приемно семейство е заличено от регистъра по 

тяхно желание. Към месец декември 2017 г. действащите семейства остават 15 с 

настанени при тях общо – 16 деца.  

Общият брой преминали през приемната грижа деца за 2017 г. са 22. 

 

        Домашен социален патронаж в гр. Исперих предоставя социалните 

услуги, които се извършват в обичайната домашна среда. Предлаганите социални 

услуги са: 

 Доставяне на храна; 
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 Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от 

патронирания; 

 Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при 

инвалидност или тежко заболяване; 

 Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и 

занимания в дома или извън него; 

 Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа 

необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и други със 

средства на лицето; 

 Съдействие за изготвяне на необходимите документи заявяване на ТЕЛК; 

 Други. 

През 2017 год. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 273 лица при 

капацитет 500. ДСП – Исперих през 2017 г. предоставя услугата доставка на храна в 

град Исперих и селата с. Лъвино, с. Къпиновци, с. Подайва, с. Духовец, с. Белинци, с. 

Средоселци и с. Китанчево. 

 

 През отчетния период Община Исперих реализира и дейности по операция 

„Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“ BG05FMOP001-3.002, финансирана по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, Фонд за 

Европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица. Услугата от месец май 2017 г. е 

с увеличен капацитет от 90 потребители на 140.  

През 2017 г. услугата е предоставена на 157 лица. 

 На 21.07.2017 г. между Фонд „Социална закрила“ към МТСП и Община Исперих 

се сключи Договор № РД04-120 за изпълнение на проект „Модернизиране на 

кухненското оборудване  и обзавеждане на Домaшен социален патронаж в гр. 

Исперих“. Средствата,  отпуснати от Фонд „Социална закрила“  са в размер на 22 

026.60 лв., като има и собствено участие в размер на 2447.40 лв.  

 

 През 2017 г. продължи изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.002-0158 – 

С001 „Алтернатива за независим живот“ по Процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“. 

Проектът се реализира за период от 21 месеца на обща стойност 500 000 лв. 

 

По проекта беше създаден "Център за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда", към който са назначени 50 

лични асистенти и 20 домашни помощници, които  предоставят социална услуга в 

общността на потребители от целевата група в домашна среда.  

Към създадения Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда бяха назначени експерти - 1 психолог, 1 

социален работник и един медицински специалист - почасово, които оказваха 

психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала 

предоставящ социални услуги. 

 

           След приключване на Проект BG05M9OP001-2.002-0158 – С001 

„Алтернатива за независим живот“ по Процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на 31.10.2017 

г., Община Исперих продължи предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“ 

и „Домашен помощник“ по сключено Споразумение № ФС 01-0231/ 23.10.2017 г., 

между Агенция за социално подпомагане и Община Исперих, във връзка с 

Постановление № 137/ 05.07.2017 г. на Министерския съвет в периода от 01.11.2017 

г. до 31.12.2017 г. Усвоените средства при изпълнение на Споразумението са 51 659 лв. 
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         Община Исперих реализира в периода от 01.09.2017 г. до 01.03.2018 г. Проект 

BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора” Етап 3, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка 

заетост.  

 По проекта бяха включени 50  младежи до 29 год. на длъжност „Общ работник“ в 

22 населени места на територията на Община Исперих.  

 Обща стойност на проекта: 169 270,80 лв. 

 

          В период от 01.11.2017 г. до 02.05.2018 г. Община Исперих реализира Проект 

BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора” Етап 2, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка 

заетост.  

  По проекта бяха включени 6  младежи до 29 год. на длъжност „Портиер“.  

 Обща стойност на проекта: 32 750,16 лв. 

 

          От 01.06.2017г. до 01.09.2017г. на територията на Община Исперих се 

реализира и Проект „Шанс за работа - 2017“, който цели намаляване на хората в риск 

от трайна изолация и социално изключване и повишаване на заетостта чрез 

осигуряване на качествена работна сила. По проекта бяха назначени 13 лица на 

длъжност „Работник озеленяване“, от които 3 лица са финансирани от Агенцията по 

заетост, а останалите 10 от Община Исперих. 

 Обща стойност на проекта: 4 912,56 лв. 

 

 От 17.10.2016 г до 31.03.2017 г. Община Исперих изпълнява Регионална 

програма за заетост, по която са назначени 14 лица на 8 часов работен ден за период 

от 5,5 месеца на длъжност „общ работник“, които работят по утвърден график и 

разпределение в съответствие с природо – климатичните условия.  

Дейностите по Програмата са насочени към подобряване състоянието на 

улиците, парковете за отдих, зелените площи и гробищните паркове в гр. Исперих.  

   Общата стойност на програмата е 40 451 лв. 

 

 В периода от 15.05.2017 г до 14.11.2017 г. Община Исперих изпълнява 

Регионална програма за заетост, по която са назначени 9 лица на 8 часов работен ден 

за период от 6 месеца на длъжност „общ работник“, които работят по утвърден график 

и разпределение в съответствие с природо – климатичните условия.  

Дейностите по Програмата са насочени към подобряване състоянието на 

улиците, парковете за отдих, зелените площи и гробищните паркове в гр. Исперих.  

   Общата стойност на програмата е 29 475,14 лв. 

 

  През 2017 г. по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания” в Общинска администрация – Исперих продължи трудовата си заетост  

две лица. 

Общата стойност на програмата е 24 448,14 лв. 

 

        В периода от 02.02.2017 г.  до 19.11.2017 г. по Национална програма „Старт 

на кариерата” в Общинска администрация – Исперих са назначени 2 лица за срок 

от 9 месеца. 
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            Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване 

на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с 

цел улесняване на прехода между образование и заетост. 

           Обект на Програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, 

които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите 

„Бюро по труда”. 

Общата стойност на програмата е 11 747,34 лв. 

 

 През 2017 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в 

Общинска администрация – Исперих продължи трудовата си заетост  едно лице, 

назначено на  длъжност „Младши специалист, младежки медиатор”  от 07.05.2015 г. до 

31.12.2020 г. 

Общата стойност на програмата е 47 204,13 лв. 

 

 На 20.09.2017 г. стартира изпълнението на Национална програма Национална 

програма „Помощ за пенсиониране” за период от две години до 20.09.2019 г., като 

целта  й е подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни 

лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ. По програмата е 

назначено едно лице. 

Общата стойност на програмата е 13 100 лв. 

 

            Община Исперих има много добре развити социални услуги за деца и младежи, 

но все още не предлага достатъчно такива за възрастни хора. Имайки предвид това 

ръководството на общината възложи проектиране за изграждане на Комплекс за 

социални услуги за възрастни хора в сградата на бившето общежитие в гр. Исперих. 

Към момента все още не е осигурено финансиране. 

              

 ОБРАЗОВАНИЕ:  

 

       През  2017 година  в община Исперих функционират девет общински училища – 

две средни и седем основни. Шест от основните училища, с изключение на ОУ “Христо 

Ботев“ с.Китанчево са средищни и в тях се обучават и ученици от най-близките съседни 

населени места.  Във всички средищни училища е организиран безплатен транспорт и 

целодневна организация на учебния процес за пътуващите ученици. С приемането на 

новия Закон за предучилищното и училищното образование, основно образование се 

придобива след седми клас и поради тази причина броя на учениците  през новата 

учебна година в основните училища е много по-малък в сравнение с предходната 

година. През 2017г. всички ученици в общината са 2420. За поредна година 

отрицателната демографска статистика е причина за утвърждаването на маломерни и 

слети паралелки в малките училища. 

       От началото на учебната 2017/2018г. за първи път целево от държавата се 

предоставят средства за осигуряване на безплатен транспорт и на ученици, пътуващи 

до най-близките гимназии. 

        През новата учебна година  децата записани в ДГ са 772, от които 308  деца в 

задължителна предучилищна възраст. Поради невъзможността за формиране на групи 

през 2017г. са закрити седем селски детски градини. След оптимизацията на детските 

градини за ДГ ”Радост” с.Подайва и ДГ ”Дора Габе” с.Лудогорци бяха осигурени 

средства за осъществяване на   ремонтни дейности за създаване на условия за прием на 

по-голям брой деца. Във всички останали детски градини бяха направени също 

частични ремонти. 
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       В края на 2017г. с цел ранното включване на децата в образователната система са 

отменени таксите за посещение на ДГ за децата от всички възрастови групи.  

       През изминалата година за планирането, реализирането и устойчивото развитие на 

местните образователни политики бяха разработени два стратегически документа – 

Програма за развитие и управление на предучилищното и училищното образование в 

община Исперих за периода 2017-2021 и  Общинска стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците от община Исперих/2017-2018/.  

 

 

     1.1.Мерки срещу отпадането на учениците и задържането им в училище 

      Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и честата смяна на 

местоживеенето са сред основните фактори за незаписването на децата  и учениците в 

учебните заведения и ранното им отпадане от образователната система.                                                                                                                                                      

      С приемането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца в задължителна предучилищна и 

училищна възраст  общината е разделена на 7 района.  В тези райони по компетентност 

работят 7 екипа по обхват, които през изминалата година обходиха 636 адреса. Голяма 

част от потърсените деца са извън общината или страната. В резултат но обходите 

новозаписаните деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст са 

21.  

        С цел задържане на учениците в образователната система и повишаване на 

мотивацията им  за участие в училищния живот, във всички училища от общината се 

провеждат допълнителни извънкласни и извънучилищни дейности по проект  

BG055M20P001-2.004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (Твоят час)” на МОН.                                                         

       От началото на 2017г. в седем основни училища се изпълняват и дейности по 

проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община 

Исперих“, които също са насочени към деца  в риск от отпадане от училищната 

система. 

          1.2.Политики спрямо слетите и маломерните паралелки 

     Отрицателната демографска статистика и миграционните процеси са основните 

причини за намаляване на броя на децата и учениците в общината. В началото на 

новата учебна година бяха  утвърдени 29 маломерни паралелки, от които 3 са слети. С 

решение на Общински съвет – Исперих са предвидени допълнителни средства в размер 

на 27 054 лв. за подпомагане на     финансовото обезпечаване на учебния процес за 

училищата в с.Китанчево и с.Тодорово.         

        1.3.Решаването на проблемите на деца, за които българският език не е майчин   

      Недоброто владеене на български език е често срещан проблем сред  децата и 

учениците, за които българският език не е майчин. Този дефицит е предпоставка за 

редица други проблеми – затруднена комуникация и социализация, невъзможност да 

бъде усвоен преподаваният материал и повишен риск от преждевременно напускане 

или отпадане на децата и  ученици от образователната система.  

        При тези деца се определя риска от обучителни затруднения и необходимостта от 

предприемане на подкрепящи мерки. След ранното оценяване на индивидуалните 

потребностите се изпълняват конкретни дейности за обща подкрепа за личностна 

развитие съгласно Наредбата за приобщаващото образование. 

      През 2017г. Община Исперих подписа договор с УО на ОП ”Наука и образование за 

интелигентен растеж” за изпълнение на проект „Образователна интеграция на 

учениците от етническите малцинства в община Исперих“. Проектът е на стойност 

345 353,33 лв.  и се изпълнява в партньорство с ОУ ”Христо Ботев” гр.Исперих и 
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Асоциация ”Интегро”. Проектните дейности се реализират в седем училища и са 

насочени към 322  деца в риск.  

          Това е поредния проект на Община Исперих целящ решаването на ясно 

идентифицираните проблеми на учениците от етническите малцинства.  

 

     1.4. Интегриране на деца със СОП 

      По данни на директорите в началото на учебната 2017/2018 г. децата със специални 

образователни потребности, интегрирани  в общообразователните училища са 52. На 13 

деца допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на РЦПППО, а на 

останалите се осигурява от специалистите на училищата. 

      В ПГСС “Хан Аспарух“ ученици със специални образователни потребности се 

обучават по Рамкова програма за професионално образование със степен на 

професионална квалификация – ПЪРВА. Професионалното им направление е 

производство на храни и напитки, професията – работник в хранително-вкусовата 

промишленост, а специалността –  хранително-вкусова промишленост. През новата 

учебна година учениците в ПГСС “Хан Аспарух“ са 19.  

 

            ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:  

 

Политиката на Община Исперих в сферата на здравеопазването е повлияна от 

Националната здравна стратегия и от приоритетите на Европейския съюз в тази област. 

Тя е насочена към подобряване и развитие на общественото здраве, бързата реакция 

към заплахи по отношение на здравеопазването, към здравната промоция и 

профилактика. 

Грижата за подобряване здравния статус на населението в община  Исперих е 

основна в политиката на управление с акцент върху детското здравеопазване, хора с 

тежки хронични заболявания и хора в неравностойно положение.  

 

Здравното обслужване на населението  се осъществява от лечебни  заведения за 

болнична и извънболнична помощ. 

 

1. Болнична медицинска помощ 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД  е стационарно 

заведение за лечение на остри и обострени заболявания с капацитет 110 легла. 

Обслужва населението от региона, както и голям брой населени места от съседни 

общини – Главиница, Дулово, Самуил и Завет. Разполага с 35  лекари и 44 специалисти 

по здравни грижи. Предлага лечение по договор със  НЗОК по клинични пътеки.  

Лечебната дейност се осъществява в следните отделения: 

1.1. Отделение по Вътрешни болести  

 Кардиология 

 Пневмология и фтизиатрия 

 Гастроентерология 

1.2. Отделение по Хирургия 

1.3. Отделение по Нервни болести 

1.4. Отделение по Педиатрия 

1.5. Отделение по Физикална и рехабилитациона медицина 

1.6. Отделение по Анестезиология и интензивно лечение 

1.7. Отделение за продължително лечение. 

 

2. Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ 
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2.1. Първична  извънболнична медицинска помощ 

 Амбулатория за първична медицинска помощ  индивидуална практика - 7 

 Амбулатория за първична  дентална  помощ: 

o индивидуална практика - 11 

o групова практика  по дентална помощ – 1 

 

2.2. Специализирана извънболнична медицинска помощ 

  Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална 

практика – 15 

  МЦ  „Медика – 2009”  ЕООД - 1 

 „Самостоятелна медико - диагностична лаборатория  -1” ЕООД   

 „Самостоятелна медико - техническа лаборатория  Корона” ЕООД   

 „Медико-техническа лаборатория  Дентура”  ЕООД 

 

2.3. Спешна медицинска помощ. 

На територията на община Исперих  функционира  Филиал за спешна 

медицинска помощ с непрекъснат 24-часов режим на работа, в което медицински 

специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на 

заболели и пострадали в дома, на местопроизшествието и по време на 

транспортирането да евентуалната им хоспитализация. Персоналът се състои от  2 

лекари и 9 мед. фелдшери и 1 медицинска сестра. 

 

Здравни кабинети 

На територията на Община Исперих са обособени и оборудвани 23 здравни 

кабинети, обслужвани от 15 квалифицирани медицински специалисти, които 

осъществяват  дейности по:   

 Медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата и 

учениците и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на 

спешна медицинска помощ; 

 Провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване   

на рисковите фактори в детските заведения и училищата; 

 Организиране и участие в регионални, национални  и международни програми, 

свързани с профилактика и промоция на здравето на децата и учениците; 

 Организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и 

учениците; 

 Наблюдение на физическото развитие и определяне на физическата 

дееспособност на децата и учениците; 

 Регистриране на здравното  и имунизационното  състояние на децата и 

учениците в здравно-профилактичната карта, въз основа на данните получени от 

личния лекар на децата и учениците.  

 Организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности 

за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на 

заразните и паразитните заболявания в детското заведение и училището. 

 

Здравни медиатори 

За здравните нужди на уязвимите малцинствени групи от населението в Община     

Исперих работят 2 здравни медиатора.  

Основни задължения: 

 Посредничат в процеса на осигуряване на достъп до здравни и социални услуги 

на представители на уязвими малцинствени групи. 

 Оказване на помощ при комуникациите с институциите на представители на 
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уязвими малцинствени групи. 

 Осъществяване на дейности по здравно образование и профилактика на 

болестите. 

 Участие в реализацията на национални здравни програми. 

 Водят регистър на рисковите семейства, бременни и млади майки. 

 

В Община Исперих функционира  Детска млечна кухня с дейност „Кетъринг“ 

към яслени групи в Детска градина „Първи юни“ – база 2 с капацитет до 300 порции 

дневно. Кухнята приготвя и предоставя здравословна и разнообразна храна за обяд на 

неорганизиран контингент от деца на възраст от 10 месеца до 3 години, които се 

отглеждат в домашни условия. Храната отговаря    по качествен състав и технологична 

обработка  на  възрастовите особености на детския организъм. 

  

            ЕКОЛОГИЯ: 

Една от основните цели на общинската политика за опазване на околната среда е 

подобряване качествата на околната среда чрез подобряване качествата на водата, 

въздуха и почвата. Осъществяването на тази цел може да стане чрез прилагането на 

мерки, които ще подобрят екологичната обстановка в зависимост от териториалния 

обхват на увреждането, обхвата на засегнатато население, концентрацията на 

замърсяването и степента на вредност за човешкото здраве и природата.  

 

             Мярка 1. Почистване на замърсени терени, сметосъбиране и преработка на 

отпадъците 

 Рекултивация на замърсените терени на закрити депа за твърди битови и 

строителни отпадъци  

В началото на 2018 г. приключи изпълнението на Договор № 10612/02.09.2015 г. 

по ПУДООС с предмет „Закриване и рекултивация на общинско депо за 

битови отпадъци в ПИ 000106 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих” на 

стойност 912 323.54 лв. Той имаше за цел поетапно извършване на техническа и 

биологична рекултивация на депо за битови отпадъци в землището на с.Лъвино. 

През 2017 г. приключи третият етап от проекта – биологична рекултивация, 

вследствие на която беше затревена и залесена площта на старото депо. През 

януари 2018 г. обектът е въведен в експлоатация след издаден протокол от 

Приемна комисия. 

 

 Изграждане на компостиращи инсталации за зелени отпадъци и такива за 

биоразградими отпадъци от домакинствата  

            На 30.11.2017 г. беше подписан Административен договор за предоставяне 
на БФП  по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнението на съвместен проект 
със 7-те общини от Разградска област „Проектиране и изграждане на компостираща 
инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“ по 
процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма 
"Околна среда 2014-2020 г.". Общата стойност на проекта е 13 563 028,56 
лв., от които 1 056 550,48 лв. е собствен принос на бенефициента.  

           Мярка 3. Подобряване качеството на живот на населението 

 

 През 2017 г. на територията на общината бяха реализирани три проекта по 

ПУДООС от Национална кампания „За чиста околна среда“: 
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- Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на 

зона за отдих в Кметство с.Къпиновци на стойност 9395 лв. 

- Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на 

зона за отдих в ОУ ,,Христо Ботев" с.Лудогорци на стойност 5000 лв. 

-  Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на 

зона за отдих в ЦДГ "Детелина" с.Делчево на стойност 4692 лв. 

       

КУЛТУРА И СПОРТ:  

 

            На територията на община Исперих развиват дейност 24 читалища, които 

задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на 

културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ. Активно 

работят: Читалище „Нов живот 1940“ – с.Конево и Читалище „Съзнание 1891“ – гр. 

Исперих.  

         Останалите 20 читалища развиват своята дейност предимно отбелязвайки 

селищни, религиозни и национални празници. 

        През изминалия отчетен период Читалище „Съзнание 1891“ – гр. Исперих 

осъществяваше дейността си в съгласие със своите програмни цели, заложени в Устава 

на организацията, според който читалището, като юридическо лице с нестопанска цел  

за  извършване на общественополезна дейност има следните  

       

      ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

1. Стимулиране процесите на създаване на интелектуални продукти в сферата на 

културата и изкуството. 

2. Осигуряване на условия   и подпомагане на читалищните членове в творческата 

им дейност и защитаване на техните интереси във връзка с предмета на дейност 

на сдружението. 

3. Запазване на традициите и обичаите на населението. 

4. Утвърждаване на духовните ценности и популяризирането им. 

5. Приобщаване на обществеността към постиженията на съвременната наука, 

техника, култура и изкуство. 

6. Поддържане на връзки с други творчески и културни организации и сдружения в 

страната и чужбина. 

 

      ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЕЗИ ЦЕЛИ: 

 

1. Организиране и поддържане на художествени колективи, школи, клубове, 

формации, концерти. 

2. Организиране на културно - просветни изяви самостоятелно или съвместно с 

други организации и институции. 

3. Осъществяване на издателска, отчетна, научно - културна, рекламна, 

информационна, импресарска и продуцентска дейност. 

4. Организиране на участия в местни и национални програми и проекти. 

5. Развиване на друга стопанска дейност, доколкото същата е пряко свързана с 

предмета на дейност на сдружението и набавяне на средства за издръжка на 

културната дейност на читалището, с изключение на отдаване на читалищни 

помещения под наем за използването им от постоянни клубове на политически 

партии и религиозни секти. 

        

           ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
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1.1. УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1.1. Школа по изобразително изкуство с преподавател Георги Деков. Сформирана с 

цел обучение по изобразително изкуство и алтернативно осмисляне на  свободното 

време на децата. 

1.1.2. Школа по пиано с преподаватели:  Зорка Косева и Алина Крачунова.  

 

1.2. ЛЮБИТЕЛСКО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

           Сред основните направления в традиционната читалищна дейност за развитие и 

обогатяване на културния живот, опазване на обичаите и традициите и насърчаване на 

творческите възможности и талант е създаването на условия за личностна изява на 

младите хора. 

          Наред с осигуряването на условия за занимания с изкуства,  достъп до културен 

продукт на най-широк  кръг  граждани от местната общност,  приоритетите винаги са 

били насочени към децата и младите хора. 

          Към читалището развиват дейност: 

1.2.1. Танцова формация „Исперихче” с ръководител Росен Богданов, корепетитор 

Иван Любомиров - тази читалищна формация обхваща ученици от 3 възрастови  групи 

за музикално – танцова подготовка и изява. 

           През годините тя придоби широка популярност и привлича представители от 

различни възрастови групи.  

1.2.2. Детска формация за Хип-хоп танци  с ръководител Гергана Карлос Мануел. 

1.2.3. Балетна формация „ФОРТЕ” с ръководител Милена Милева. 

1.2.4. Детска вокална формация „Теменуга” с ръководител Виолета Чикова Богатска. 

1.2.5. Смесен хор за туристически и патриотични песни „Лудогорско ехо” с 

ръководител Виолета Чикова Богатска, корепетитор Йордан Иванов.  

1.2.6. Група за народни песни „АХИНОРА” с ръководител Донка Павлова, 

корепетитор Йордан Иванов. 

1.2.7. Клуб „Бит и традиция” с ръководител Цветалин Цветанов. 

1.2.8. Театрална трупа с ръководител Енита Василева. 

1.2.9. Кръжок  «Художествено слово» с ръководител Румяна Неделчева 

 

Културните изяви /любителски и професионални/ са една от основните 

читалищни дейности. От една страна те дават шанс за изява на любителите, 

занимаващи се със сценични изкуства, а от друга – срещат публиката със сценичен 

продукт от областта на професионалното изкуство. 

Богатата творческа дейност и многобройните изяви в местни, общински и 

национални фестивали и конкурси носят на читалището множество награди – грамоти, 

поощрителни награди, дипломи, медали, плакети, сувенири, индивидуални награди и 

благодарствени писма за участие. 

             

           Не малко са и участията в публични събития и културни изяви на местно 

ниво:  

 

 Клуб „Бит и традиция”  -  възстановки за „Димитровден”; „Мълчан хляб- 

Благовещение” и „Лазаровден”; 

 Самостоятелни продукции на школи и формации; 

 Нощ на музеите  с  организатор  Исторически музей Исперих; 

 Панаир на царевицата  с  организатор  Исторически музей Исперих; 

 Фестивал „Полети с мен”;  

 Празничен концерт  на руската песен гр. Исперих  

 Национални празници; 
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 Ден на народните будители - 1 ви ноември; 

 Коледна работилница /уоркуърт/  за изработка на коледна украса  - Школа по 

изобразително изкуство  с ръководител Георги Деков  

 Коледен концерт и Коледен базар за ръчно изработени изделия на ученици и 

местни творци; 

 Творчески ателиета „Знам  и  мога“ гр. Исперих,  проведени с  безвъзмездната 

помощ на доброволците: Ирина Петрова и Димана Калинова, Иван Любомиров, 

Цанка Димитрова, Теодора Николова – приложник, Георги Деков, Миланка 

Михайлова и Марена Георгиева, Юлиана Георгиева, Диана Иванова и други. 

 

         Към 22-те читалища функционират и библиотеки, като единствено в читалище 

„Рома“ - Вазово няма обособена такава, поради неудобството на сградата, в която се 

помещава читалището. Към читалище „Съзнание 1891“ - Исперих не функционира 

такава, поради наличието на Централна общинска библиотека. 

        От самото си създаване досега Централна общинска библиотека има свое място  в 

културния, образователния и просветния живот на гр. Исперих и общината. 

През 2017 година се запази тенденцията на увеличаване броя на новонабавените 

заглавия, утвърди се процедурата  по ритмичността и ускоряване процеса на 

набавянето. В цифрово изражение новопостъпилата в библиотеката литература, според 

начина на набавяне, изглежда така: 

 Набавени библиотечни материали - 260 библиотечни единици на обща 

стойност  

 лева: 

■ чрез закупуване - 52 библиотечни единици на стойност 575 лв; 

■ дарение - 208 библиотечни единици на стойност 1140 лв. 

 През годината в електронния каталог на библиотеката са въведени всички 

новополучени заглавия, продължава и поддържането на традиционните каталози. 

 През 2017 година са абонирани 21 заглавия периодични издания на стойност 

1142 лв, които ежегодно се обработват.  

 

 Обслужване на читатели 

  Основната задача през цялостното съществуване на библиотеката е 

непрекъснатото подобряване обслужването на потребителите. В настоящия момент 

това се осъществява чрез новаторски стратегии и пътища, обхващащи възможно най-

широката публика, а именно: 

1. Работа с децата и младежите; 

2. Работа с възрастните потребители; 

3. Работа с малцинствените групи; 

4. Работа с лица в неравностойно положение. 

 Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” гр. Исперих и през 2017 

година продължи да осъществява своята дейност в съответствие с мисията си да 

създава връзки между хората и информацията в един бързо променящ се свят. Тя  е 

призвана да отстоява мястото си на водеща институция в духовния живот на града и да 

се развива като съвременна библиотека,  част от изграждащото се в глобален мащаб 

информационно общество.  

 Вниманието ни беше концентрирано в следните основни направления:  

■ Да бъде в услуга на обществото чрез информационно обезпечаване на 

потребителите във всички области на знанието; 

■ Да има водеща роля в осигуряването и гарантирането на равен достъп до 
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записаното знание и информация за широк кръг от потребители; 

■ Разработване на проекти и търсене на алтернативни начини за набиране 

на средства за комплектуване, издателска и културна дейност;. 

 Библиотека „Петя Йорданова” подпомага културното, образователното и 

просветното развитие на населението от Исперих и региона, работи за неговото 

всестранно библиотечно, библиографско и информационно осигуряване, за създаване и 

стимулиране на навици за четене у децата от най-ранна възраст, подпомага 

индивидуалното и официалното образование, както и самообразованието на различни 

нива. Стимулира и подпомага личното творческо развитие, насърчава междукултурния 

диалог и културното разнообразие, осигурява всички видове информация в обществото 

и предоставя адекватни информационни услуги. 

  Перспективата за развитието на  библиотеката е изграждането на добра 

информационна инфраструктура, осигуряваща безпроблемен достъп до информация за 

всички потребители. 

       През годината библиотечните специалисти като посредници между информацията 

и утвърждаването на библиотеките като обществени, информационни и културни 

центрове, осигуряващи равен достъп на всички, включително и на лица в 

неравностойно положение, положиха усилия за изграждането на информационна мрежа 

за предоставяне на обществено - информационни онлайн услуги чрез достъп до 

информационния център обособен в Централна общинска библиотека “Петя 

Йорданова“. 

 

        Физическата култура и спортът в съвременния свят играят важна роля в развитието 

на обществото и оказват влияние върху качеството на живот на всеки отделен човек. 

        Масовият спорт, спортът в училище, детско-юношеския спорт и състоянието на 

спортно-материалната база в общината са необходими и задължителни компоненти в 

управленската програма.  

          

           През 2017г. развиваха дейност следните клубове:  

  

   

№ Наименование на клуба Вид спорт 

1. 
СНЦ "Футболен клуб Бенковски -2016 

" 
футбол 

2. СНЦ "Футболен клуб Левски- Подайва" футбол 

3. СНЦ "Футболен клуб Стара сила" футбол 

4. СНЦ"Футболен клуб Арсенал" Футбол 

5. СНЦ "Футболен клуб Стрела" футбол 

6. 
СНЦ "Спортен клуб по вдигане на 

тежести " 
вдигане на тежести 
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7. 
СНЦ "Спортен клуб по борба Осман 

Дуралиев" 
борба 

8. СНЦ"Колоклуб Димитровец - Исперих" колоездене 

9. СНЦ "Волейболен клуб Хан Аспарух" волейбол 

10. СНЦ"Адреналин в кръвта" мото клуб 

11. 
СНЦ "Училищен спортен клуб Васил 

Априлов" 
НСО 

12. 
СНЦ"Спортен клуб по тенис на маса 

Исперих" 
тенис на маса 

 

 

          Със средства от бюджета на Община Исперих на стойност 34 250 лв. през 2017 г. 

беше подпомогната дейността на спортните клубове. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Докладната е разгледана на заседание на постояните комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

 Заповядайте г- жо Митева. 

 

 Росица Митева –Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 26.03.2018 г. от 

15.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Докладната записка бе разгледана на заседание на всички комисии.  

Заповядайте г-н Хюсеин да докладвате становището на комисията. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

26.03.2018 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  
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                       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 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. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.03.2018 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.  
 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф –Председател на ПК по „ Социални дейности и 

здравеопазване” 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 

26.03.2018 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                                    

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 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 Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по „ Образование, култура, 

спорт и туризъм” 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на 

26.03.2018 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка  

                                 

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.  
 Колеги, въпроси, мнения и предложения по проекта за решение и докладната 

записка имате ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

         № 480 

            На основание чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
 

        1. Приема изготвения Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление 

на Кмета на Община Исперих за 2017 г. 

         2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград           

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му 

пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА  

КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ БЕЙСИМ РУФАД 

ЗА 2017 ГОДИНА 

        Управленската програма на община Исперих е разработена на базата на 

националните,   регионални и общински дългосрочни, средносрочни и краткосрочни 

стратегически документи. Периодът, през който ще действа настоящата програма е 

2016-2019 г. и обхваща мандата на общинска администрация и четири години от 

действието на приетия Общински план за развитие 2014-2020 г.. 

         В този смисъл програмата отчита не само текущото състояние и перспективите за 

местно развитие на община Исперих, но и тенденциите, целите и динамиката в 

регионалното и национално развитие на страната ни като член на ЕС.  

         Управленската програма съответства на приоритетите, стратегическите цели и 

мерките, залегнали в Националната програма за развитие: България 2020, Национална 
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стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Национална 

концепция за пространствено развитие, Регионален план за развитие на Северен 

централен район 2014-2020, Областна стратегия за развитие на област Разград 2014-

2020, Общински план за развитие на община Исперих 2014-2020, секторните Стратегии 

и Оперативните програми 2014-2020. 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ 

 

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА, ЗАПАЗВАНЕ 

ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ДОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ПАРАМЕТРИ  НА ЖИЗНЕНА СРЕДА 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ: 

 

     •   Прозрачност при разходването на бюджетни средства и разпореждането с 

общински  

активи.  

     •   Отговорно отношение към проблемите на хората в общината;  

     •   Активно използване на европейските фондове през програмен период 2014-2020;  

     •   Открито управление;  

     •   Диалогичност;  

     •   Прозрачност при управлението. 

 

ЦЕЛИ: 

 

• Доизграждане и поддържане на съвременна, надеждна и адекватна на 

потребностите общинска инфраструктура; 

 Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и 

управленски структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на 

благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за трудова 

заетост; 

• Постигане на по-висок стандарт на обществената среда;  

• Целесъобразно и прозрачно финансиране на общинските проекти;  

• Благоустрояване на населените места на общината; 

• Интеграция на лица и групи в неравностойно социално положение;  

• Превръщането на Исперих в динамично развиваща се община, съчетаваща 

устойчиво  

развитие на икономиката и туризма; 

• Осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и здравеопазване, 

подобряване на здравния и социален статус на населението и създаване на 

здравословна природна и екологична среда;;  

• Развитие на културна и спортна дейност, разширяване на възможностите за 

отдих и развлечения;  

• Опазване на природното и културно-историческото наследство; утвърждаване на 

община Исперих като място за атрактивен туризъм и ефективен туристически 

бизнес;  

• Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и 

бизнеса;  

• Подобряване на административното обслужване. 

• Разширяване възможностите за гражданско участие в местното самоуправление 

и в обществения живот 
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         Изведените приоритети са основа за постигане на балансирана и 

конкурентоспособна общинска икономика, подобряване на качеството на живот, 

изграждане на качествена жизнена среда с модерна инфраструктура и съхранена 

екология, развитие на човешките ресурси и социално сближаване, укрепване на 

административния капацитет, развитие на професионалните умения в подкрепа на 

местната икономическа активност и усвояване на средства от фондовете на ЕС. 

         В икономически план Програмата за управление ще доведе до модернизация и до 

развитие на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и на новите 

технологии. В социален план, ще защити принципите на социалната справедливост и 

ще допринесе за повишаване качеството на живот. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА: 

          Визията на съвременния град и на общината се определя от наличието на модерна 

и достъпна инфраструктура, която позволява на града и общината да расте и да се 

развива, да посреща очакванията и потребностите на своето население. Изграждането 

на модерна инфраструктура е базова политика в нашето управление. Развитието й 

засяга всички сфери на икономическия, обществения и социален живот. Стабилното и 

балансирано развитие на общината е пряко следствие от изградената инфраструктура. 

 

4. Рехабилитация на междуселищната пътна мрежа 

 През м. октомври 2017 г. е подписан договор за възстановяване на банкети на 

общински път RAZ 3046/III-2305/ Исперих-Вазово на стойност 36 000 лв. с ДДС, 

като средствата са осигурени от републиканския бюджет  

 

5. Поддържане и модернизиране на общинския сграден фонд, като училища, 

детски ясли и градини, общинска администрация и др. 

 

 По Национална програма за енергийна ефективност  през м. ноември 2017 г. в 

Община Исперих  започна  санирането на нови два блока - бл.4 и бл.7 на ж.к. 

„Васил Априлов“ с общо 108 апартамента на стойност, съответно за бл. 4 – 

854 800 лв. с ДДС и за бл. 7 – 848 526 лв. с ДДС. Сключени са още 14 

тристранни договора, за които към момента все още няма осигурено 

финансиране. С готови документи са още три блока, но без сключени 

тристранни споразумения.  

 На 9.12.2016 г. Община Исперих подписа договор с Управляващия орган на ОП 

„Региони в растеж 2014-2020“ за реализирането на проект „Основен ремонт, 

оборудване и обзавеждане на ПГСС „Хан Аспарух“, гр.Исперих на стойност 

1 298 457,73 лв., като изпълнението му започна през 2017 г.  и ще приключи до 

декември 2018 г. Вече са изпълнени голяма част от строително-ремонтните 

работи по сградата на ПГСС „Хан Аспарух“ 

 През месец октомври 2016 г. беше внесен в ДФ „Земеделие“  проект по 

подмярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 

ремонт и мерки за енергийна ефективност на две от крилата на читалищната 

сграда (източно и южно), в които се помещават библиотеката, музейната 

експозиция и ритуалната зала на стойност 386694,70 лв. В края на 2017 г. 

проектът беше одобрен, а договорът подписан на 30.01.2018 г.  

 През м.декември 2017 г. след проведена обществена поръчка е сключен договор 

за проектиране и строителство – основен ремонт на покрив и трети етаж на БКС, 

гр. Исперих на стойност 62 400 лв. с ДДС. Финансирането е осигурено както от 

републиканския бюджет (32 400 лв.), така и от собствени бюджетни средства 



 28 

(30 000 лв.) 

 Със средства от републиканския бюджет е финансиран ремонт на вътрешна 

газова инсталация на ОУ „Хр. Ботев“, гр. Исперих (9352 лв.) и е закупен 

отоплителен калорифер за зрителна зала на НЧ „Съзнание“, гр. Исперих (29 634 

лв.)  ;   

 

6. Рехабилитация на уличната мрежа в населените места на общината и в гр. 

Исперих  

 През 2017 г. със средства, осигурени от републиканския бюджет (219 764 лв.) и 

собствени бюджетни средства (30 534 лв.) беше направен текущ и основен 

ремонт на: 

- Ул. „Гео Милев“, с. Китанчево; 

- Ул. „Дунав“, с.Белинци 

- Ул. „Бузлуджа“ и ул. „Шипка“, с.Делчево; 

- Ул. „Васил Левски“, ул. „8-ми март“, с. Подайва; 

- Ул. „Освобождение“, с. Лъвино; 

- Ул.“Вит“ и ул. „Н.Й.Вапцаров“, с. Малък Поровец; 

- Ул. „Димитър Полянов“, с.Старо селище; 

- Ул. „Ал.Стамболийски“, с.Тодорово; 

- Ул. „Хр.Ясенов“, ул. „Д. Полянов“ и ул. „Хр.Ботев“ в гр. Исперих 

            През 2018 г. общината ще има готовност да кандидатства с проекти за 

изграждане на зони за отдих и спорт в населените места на общината. Средства за такъв 

тип проекти са предвидени в новата Стратегия за местно развитие на МИГ Исперих. 

Подготвят се и проекти за рехабилитация на улици в гр. Исперих, обновяване на 

централна градска част и прилагане на мерки за енергийна ефективност на двете сгради 

на общинска администрация, с които ще се кандидатства по подмярка 7.2 на Програма 

за развитие на селските райони 2014-2020. 

            

            СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА:  

Социалната програма на Община Исперих е резултат от политиката, провеждана 

както от общинската администрация, така и от държавните институции в продължение 

на много години. Тази политика е осъществявана в съответствие с редица нормативни, 

програмно-стратегически и планови документи.  

           Общинското ръководство води съзнателна и последователна политика в 

подкрепа на своите граждани, изпаднали в неравностойно положение. Съгласно 

разработения  Годишен план за развитие на социалните услуги, основната задача на 

Община Исперих е планиране, развиване и предоставяне на качествени социални 

услуги 

През 2017 г. на територията на Община Исперих  продължават да функционират  

Дом за деца лишени от родителска грижа  „Лудогорие” с капацитет 18 места и 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, в който се 

предоставят социални услуги , съгласно чл. 36, ал. 2 от ППЗСП, както следва:  

 Преходно жилище; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - 1; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – 2. 
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ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

 

„Преходно жилище” /ПЖ/ е социална услуга в общността. Капацитетът на 

услугата през първото полугодие на 2017 г. бе 12 младежи и девойки, считано от 

01.07.2017г. бе намален на 8 потребителя. Доставчик на услугата е Община Исперих. 

Управлението на услугата се осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното 

управление на дейностите в услугата се осъществяват от социален работник-екипен 

ръководител. 

  Услугата Преходно жилище е предназначена за:  

 Младежи и девойки на и над 15-годишна възраст до 18 год, с дълъг 

институционален престой, за които към момента няма възможност за реинтеграция 

в семейна или близка до семейната среда; 

 Младежи и девойки от общността, които са на и над 15 годишна възраст до 18 год, 

но поради една или друга причина се налага да ползват социална услуга от 

резидентен тип, поради невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната 

среда. 

Услугата ПЖ е комплекс от дейности, насочени към: 

6. Подготовка на младежи и девойки за самостоятелен и независим живот след 

напускане на институцията;  

7. Подготовка  за професионална и житейска реализация; 

8. Създаване на мрежа за социална подкрепа и постигане на социално включване;  

9. Превенция на настаняване в институция; 

10. Реинтеграция в семейна среда. 

 

През 2017 г. в услуга Преходно жилище се работи по 10 случая. В 9 от случаите 

потребителите ползват услугата повече от една година.   

      През 2017 г. Преходно жилище са напуснали 5 младежи, като причина за 

напускането  на четири от тях е  навършване на пълнолетие. Единият затворен случай е 

на младеж, напуснал поради сключване на граждански брак. В четири от случаите 

младежите  се върнаха в биологичните си семейства, а един води самостоятелен живот.  

До месец декември 2017 г. в услугата  работи екип от 4 социални работници. 

При необходимост потребителите на услугата се консултират от психолог, работещ в 

КСУДС „Лудогорие”. 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 
Център за обществена подкрепа  е социална услуга в общността с капацитет 40 

места, която  предлага подкрепа на деца и родители за  преодоляването на различни 

проблеми в съвместния им живот, подобряване на родителските умения и създаване на 

благоприятна семейна среда.  

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на 

живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални 

услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни до всяко дете в риск и 

неговото семейство. 

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. 

  

През 2017 г. Центъра за обществена подкрепа към КСУДС ”Лудогорие” гр. 

Исперих работи по следните направления: 

 Подкрепа на деца-жертви на насилие и техните семейства; 

 Превенция на отклоняващо се поведение при децата и работа с деца с 

отклоняващо се поведение; 

 Психологическа подкрепа; 
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 Деинституциoнализация и реинтеграция на деца от специализирани институции; 

 Превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от 

отпадане от училище и техните семейства; 

 Превенция на изоставянето; 

 Оценка на родителския капацитет; 

 Оценка на риска; 

 Логопедични услуги. 

 

През 2017 г. услугите на ЦОП са ползвали 105 потребители. 

За предоставяне на услугата ЦОП е осигурен екип, състоящ се двама социални 

работника, педагог и двама психолога. В екипа има и логопед на граждански договор. 

 

 

      ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 1 

        
      Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 /ЦНСТ/ е социална 

услуга – резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на 

деца, изведени от семействата им. Тя предоставя  комплекс от дейности, съобразени с 

индивидуалните  потребности  на децата и насочени към развиване на социална 

компетентност и подготовка за самостоятелен  живот, подкрепа в образованието, 

развиване на способности за организиране на свободното време, професионално 

ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с биологичното 

семейство и формиране на собствена идентичност. Вземайки предвид приетата Визия 

за деинституционализация в България и предстоящото закриване на ДДЛРГ в страната, 

се предприеха мерки според нуждите на община Исперих и от 01.10.2017 г. с Решение 

на Общински съвет и Заповед РД01-0750/ 26.06.2017 г. на Изпълнителния директор на 

АСП, услугата  ЦНСТДБУ 1 повиши своя капацитет от 12 на 15 потребителя. От 

01.07.2017 г, след настъпили промени в наименованието на услугата, ЦНСТ се ползва 

само от деца без увреждания, на възраст от 3 до 18 години. Деца под 3 години могат да 

бъдат настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи 

братя или сестри. В някои случаи, по преценка на настаняващия орган, се допуска 

продължаване ползването на услугата и на младежи, навършили 18 години, до 

завършване на средното образование. 

През 2017г. в ЦНСТДБУ-1 настанените деца с административна заповед на 

Дирекция “Социално подпомагане“ са 12.  

           В края на периода услугата се ползва от 15 деца. 

            Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-1 се състои от 4 социални 

работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 

психолог и 1 домашен помощник. 

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител.  

  

      ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 2 

 

      Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 е социална услуга-

резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, 

изведени от семействата им. С помощта и подкрепата на социалните работници се 

предоставя комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните потребности на 
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децата, насочени към развиване на социалната компетентност и подготовка за 

самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване на способности за 

организиране на свободното време, професионално ориентиране и обучение, 

възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство  и формиране на 

собствена идентичност. Със Заповед №РД01-0749/ 26.06.2017 г. на Изпълнителния 

директор на АСП, капацитетът на Центъра бе увеличен от 01.10.2017 г. от 12 на 15 

деца. 

      От 01.07.2017 г. със настъпили промени  услугата ЦНСТ се ползва само от деца без 

увреждания на възраст от 3 до 18 години. В някои случаи по преценка на настаняващия 

орган се допуска продължаване ползването на услугата и на младежи навършили 18 

години, до завършване на средното образование. 

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник - екипен ръководител   

В края на периода услугата се ползва от 15 деца.  

Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТ за деца без увреждания -2 се състои 

от 4 социални работници, с необходимата професионална квалификация за работа с 

деца, 1 психолог и 1 домашен помощник.  

 

         През 2017 г. в гр. Исперих се предоставя и услугата Дневен център за деца 

и/ или младежи с увреждания с капацитет 30 места. Тя е разкрита на 01.12.2014 г. по 

проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални 

услуги в Община Исперих“, финансиран със средства по  ОП "Развитие на човешките 

ресурси 2007-2013г.  „Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито 

едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността” . 

Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания е социална услуга за 

предоставяне на дневни грижи, мобилна почасова услуга за деца до 18 години и 

техните семейства, младежи до 35 години, ползватели на социалната услуга Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи  с увреждания и потребители от 

общността. 

 

 През отчетния период се предоставя и социалната услугата Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 места. Тя 

стартира на 05.01.2015 г. по Проект "Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез 

предоставяне на социални услуги в Община Исперих", финансиран със средства по ОП 

"Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.  „Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 

„Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в 

общността” .  

   Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал 

с развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите. 

Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна  нормативна база, правила, 

процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в 

съответствие със законовоопределените критерии и стандарти. 

               Предоставянето на двете услуги стана възможно след реализирането на 

Проект "Изграждане на социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в 

риск на територията на община Исперих - Център за настаняване от семеен тип  и 

Дневен център за деца с увреждания" на стойност 1 091 659,20 лв. по мярка 321 

“Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” на ПРСР 2007-

2013г. Изграждането на този център позволи да се повиши качеството на живот  на 

деца и младежи  от институции и уязвими групи от населението чрез подобряване на 
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достъпа им до алтернативни грижи и услуги в среда,  близка до семейната и в 

общността на територията на община Исперих. 

   

   От 11.12.2015 г. Община Исперих е партньор по проект „Приеми ме 2015”- 

BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”  със сключено  партньорско 

споразумение между Община Исперих  и  Агенцията за социално подпомагане. 

На 01.09.2016 г. е подписан  Анекс към партньорското споразумение за 

въвеждане на нов областен модел, спрямо който остава един социален работник. 

Същият работи с приемни семейства от три общини, една от които е Община Исперих. 

През 2017 г. на територията на Община Исперих са утвърдени две нови 

Професионални приемни семейства, с които общия брой действащи семейства достига 

16.  

През 2017 г. едно Професионално приемно семейство е заличено от регистъра по 

тяхно желание. Към месец декември 2017 г. действащите семейства остават 15 с 

настанени при тях общо – 16 деца.  

Общият брой преминали през приемната грижа деца за 2017 г. са 22. 

 

        Домашен социален патронаж в гр. Исперих предоставя социалните 

услуги, които се извършват в обичайната домашна среда. Предлаганите социални 

услуги са: 

 Доставяне на храна; 

 Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от 

патронирания; 

 Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при 

инвалидност или тежко заболяване; 

 Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и 

занимания в дома или извън него; 

 Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа 

необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и други със 

средства на лицето; 

 Съдействие за изготвяне на необходимите документи заявяване на ТЕЛК; 

 Други. 

През 2017 год. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 273 лица при 

капацитет 500. ДСП – Исперих през 2017 г. предоставя услугата доставка на храна в 

град Исперих и селата с. Лъвино, с. Къпиновци, с. Подайва, с. Духовец, с. Белинци, с. 

Средоселци и с. Китанчево. 

 

 През отчетния период Община Исперих реализира и дейности по операция 

„Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“ BG05FMOP001-3.002, финансирана по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, Фонд за 

Европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица. Услугата от месец май 2017 г. е 

с увеличен капацитет от 90 потребители на 140.  

През 2017 г. услугата е предоставена на 157 лица. 

 На 21.07.2017 г. между Фонд „Социална закрила“ към МТСП и Община Исперих 

се сключи Договор № РД04-120 за изпълнение на проект „Модернизиране на 

кухненското оборудване  и обзавеждане на Домaшен социален патронаж в гр. 

Исперих“. Средствата,  отпуснати от Фонд „Социална закрила“  са в размер на 22 

026.60 лв., като има и собствено участие в размер на 2447.40 лв.  
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 През 2017 г. продължи изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.002-0158 – 

С001 „Алтернатива за независим живот“ по Процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“. 

Проектът се реализира за период от 21 месеца на обща стойност 500 000 лв. 

 

По проекта беше създаден "Център за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда", към който са назначени 50 

лични асистенти и 20 домашни помощници, които  предоставят социална услуга в 

общността на потребители от целевата група в домашна среда.  

Към създадения Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда бяха назначени експерти - 1 психолог, 1 

социален работник и един медицински специалист - почасово, които оказваха 

психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала 

предоставящ социални услуги. 

 

           След приключване на Проект BG05M9OP001-2.002-0158 – С001 

„Алтернатива за независим живот“ по Процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на 31.10.2017 

г., Община Исперих продължи предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“ 

и „Домашен помощник“ по сключено Споразумение № ФС 01-0231/ 23.10.2017 г., 

между Агенция за социално подпомагане и Община Исперих, във връзка с 

Постановление № 137/ 05.07.2017 г. на Министерския съвет в периода от 01.11.2017 

г. до 31.12.2017 г. Усвоените средства при изпълнение на Споразумението са 51 659 лв. 

 

         Община Исперих реализира в периода от 01.09.2017 г. до 01.03.2018 г. Проект 

BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора” Етап 3, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка 

заетост.  

 По проекта бяха включени 50  младежи до 29 год. на длъжност „Общ работник“ в 

22 населени места на територията на Община Исперих.  

 Обща стойност на проекта: 169 270,80 лв. 

 

          В период от 01.11.2017 г. до 02.05.2018 г. Община Исперих реализира Проект 

BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора” Етап 2, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка 

заетост.  

  По проекта бяха включени 6  младежи до 29 год. на длъжност „Портиер“.  

 Обща стойност на проекта: 32 750,16 лв. 

 

          От 01.06.2017г. до 01.09.2017г. на територията на Община Исперих се 

реализира и Проект „Шанс за работа - 2017“, който цели намаляване на хората в риск 

от трайна изолация и социално изключване и повишаване на заетостта чрез 

осигуряване на качествена работна сила. По проекта бяха назначени 13 лица на 

длъжност „Работник озеленяване“, от които 3 лица са финансирани от Агенцията по 

заетост, а останалите 10 от Община Исперих. 

 Обща стойност на проекта: 4 912,56 лв. 

 

 От 17.10.2016 г до 31.03.2017 г. Община Исперих изпълнява Регионална 

програма за заетост, по която са назначени 14 лица на 8 часов работен ден за период 
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от 5,5 месеца на длъжност „общ работник“, които работят по утвърден график и 

разпределение в съответствие с природо – климатичните условия.  

Дейностите по Програмата са насочени към подобряване състоянието на 

улиците, парковете за отдих, зелените площи и гробищните паркове в гр. Исперих.  

   Общата стойност на програмата е 40 451 лв. 

 

 В периода от 15.05.2017 г до 14.11.2017 г. Община Исперих изпълнява 

Регионална програма за заетост, по която са назначени 9 лица на 8 часов работен ден 

за период от 6 месеца на длъжност „общ работник“, които работят по утвърден график 

и разпределение в съответствие с природо – климатичните условия.  

Дейностите по Програмата са насочени към подобряване състоянието на 

улиците, парковете за отдих, зелените площи и гробищните паркове в гр. Исперих.  

   Общата стойност на програмата е 29 475,14 лв. 

 

  През 2017 г. по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания” в Общинска администрация – Исперих продължи трудовата си заетост  

две лица. 

Общата стойност на програмата е 24 448,14 лв. 

 

        В периода от 02.02.2017 г.  до 19.11.2017 г. по Национална програма „Старт 

на кариерата” в Общинска администрация – Исперих са назначени 2 лица за срок 

от 9 месеца. 
            Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване 

на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с 

цел улесняване на прехода между образование и заетост. 

           Обект на Програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, 

които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите 

„Бюро по труда”. 

Общата стойност на програмата е 11 747,34 лв. 

 

 През 2017 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в 

Общинска администрация – Исперих продължи трудовата си заетост  едно лице, 

назначено на  длъжност „Младши специалист, младежки медиатор”  от 07.05.2015 г. до 

31.12.2020 г. 

Общата стойност на програмата е 47 204,13 лв. 

 

 На 20.09.2017 г. стартира изпълнението на Национална програма Национална 

програма „Помощ за пенсиониране” за период от две години до 20.09.2019 г., като 

целта  й е подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни 

лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ. По програмата е 

назначено едно лице. 

Общата стойност на програмата е 13 100 лв. 

 

            Община Исперих има много добре развити социални услуги за деца и младежи, 

но все още не предлага достатъчно такива за възрастни хора. Имайки предвид това 

ръководството на общината възложи проектиране за изграждане на Комплекс за 

социални услуги за възрастни хора в сградата на бившето общежитие в гр. Исперих. 

Към момента все още не е осигурено финансиране. 
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 ОБРАЗОВАНИЕ:  

 

       През  2017 година  в община Исперих функционират девет общински училища – 

две средни и седем основни. Шест от основните училища, с изключение на ОУ “Христо 

Ботев“ с.Китанчево са средищни и в тях се обучават и ученици от най-близките съседни 

населени места.  Във всички средищни училища е организиран безплатен транспорт и 

целодневна организация на учебния процес за пътуващите ученици. С приемането на 

новия Закон за предучилищното и училищното образование, основно образование се 

придобива след седми клас и поради тази причина броя на учениците  през новата 

учебна година в основните училища е много по-малък в сравнение с предходната 

година. През 2017г. всички ученици в общината са 2420. За поредна година 

отрицателната демографска статистика е причина за утвърждаването на маломерни и 

слети паралелки в малките училища. 

       От началото на учебната 2017/2018г. за първи път целево от държавата се 

предоставят средства за осигуряване на безплатен транспорт и на ученици, пътуващи 

до най-близките гимназии. 

        През новата учебна година  децата записани в ДГ са 772, от които 308  деца в 

задължителна предучилищна възраст. Поради невъзможността за формиране на групи 

през 2017г. са закрити седем селски детски градини. След оптимизацията на детските 

градини за ДГ ”Радост” с.Подайва и ДГ ”Дора Габе” с.Лудогорци бяха осигурени 

средства за осъществяване на   ремонтни дейности за създаване на условия за прием на 

по-голям брой деца. Във всички останали детски градини бяха направени също 

частични ремонти. 

       В края на 2017г. с цел ранното включване на децата в образователната система са 

отменени таксите за посещение на ДГ за децата от всички възрастови групи.  

       През изминалата година за планирането, реализирането и устойчивото развитие на 

местните образователни политики бяха разработени два стратегически документа – 

Програма за развитие и управление на предучилищното и училищното образование в 

община Исперих за периода 2017-2021 и  Общинска стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците от община Исперих/2017-2018/.  

 

 

     1.1.Мерки срещу отпадането на учениците и задържането им в училище 

      Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и честата смяна на 

местоживеенето са сред основните фактори за незаписването на децата  и учениците в 

учебните заведения и ранното им отпадане от образователната система.                                                                                                                                                      

      С приемането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца в задължителна предучилищна и 

училищна възраст  общината е разделена на 7 района.  В тези райони по компетентност 

работят 7 екипа по обхват, които през изминалата година обходиха 636 адреса. Голяма 

част от потърсените деца са извън общината или страната. В резултат но обходите 

новозаписаните деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст са 

21.  

        С цел задържане на учениците в образователната система и повишаване на 

мотивацията им  за участие в училищния живот, във всички училища от общината се 

провеждат допълнителни извънкласни и извънучилищни дейности по проект  

BG055M20P001-2.004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (Твоят час)” на МОН.                                                         

       От началото на 2017г. в седем основни училища се изпълняват и дейности по 

проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община 
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Исперих“, които също са насочени към деца  в риск от отпадане от училищната 

система. 

          1.2.Политики спрямо слетите и маломерните паралелки 

     Отрицателната демографска статистика и миграционните процеси са основните 

причини за намаляване на броя на децата и учениците в общината. В началото на 

новата учебна година бяха  утвърдени 29 маломерни паралелки, от които 3 са слети. С 

решение на Общински съвет – Исперих са предвидени допълнителни средства в размер 

на 27 054 лв. за подпомагане на     финансовото обезпечаване на учебния процес за 

училищата в с.Китанчево и с.Тодорово.         

        1.3.Решаването на проблемите на деца, за които българският език не е майчин   

      Недоброто владеене на български език е често срещан проблем сред  децата и 

учениците, за които българският език не е майчин. Този дефицит е предпоставка за 

редица други проблеми – затруднена комуникация и социализация, невъзможност да 

бъде усвоен преподаваният материал и повишен риск от преждевременно напускане 

или отпадане на децата и  ученици от образователната система.  

        При тези деца се определя риска от обучителни затруднения и необходимостта от 

предприемане на подкрепящи мерки. След ранното оценяване на индивидуалните 

потребностите се изпълняват конкретни дейности за обща подкрепа за личностна 

развитие съгласно Наредбата за приобщаващото образование. 

      През 2017г. Община Исперих подписа договор с УО на ОП ”Наука и образование за 

интелигентен растеж” за изпълнение на проект „Образователна интеграция на 

учениците от етническите малцинства в община Исперих“. Проектът е на стойност 

345 353,33 лв.  и се изпълнява в партньорство с ОУ ”Христо Ботев” гр.Исперих и 

Асоциация ”Интегро”. Проектните дейности се реализират в седем училища и са 

насочени към 322  деца в риск.  

          Това е поредния проект на Община Исперих целящ решаването на ясно 

идентифицираните проблеми на учениците от етническите малцинства.  

 

     1.4. Интегриране на деца със СОП 

      По данни на директорите в началото на учебната 2017/2018 г. децата със специални 

образователни потребности, интегрирани  в общообразователните училища са 52. На 13 

деца допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на РЦПППО, а на 

останалите се осигурява от специалистите на училищата. 

      В ПГСС “Хан Аспарух“ ученици със специални образователни потребности се 

обучават по Рамкова програма за професионално образование със степен на 

професионална квалификация – ПЪРВА. Професионалното им направление е 

производство на храни и напитки, професията – работник в хранително-вкусовата 

промишленост, а специалността –  хранително-вкусова промишленост. През новата 

учебна година учениците в ПГСС “Хан Аспарух“ са 19.  

 

            ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:  

 

Политиката на Община Исперих в сферата на здравеопазването е повлияна от 

Националната здравна стратегия и от приоритетите на Европейския съюз в тази област. 

Тя е насочена към подобряване и развитие на общественото здраве, бързата реакция 

към заплахи по отношение на здравеопазването, към здравната промоция и 

профилактика. 

Грижата за подобряване здравния статус на населението в община  Исперих е 

основна в политиката на управление с акцент върху детското здравеопазване, хора с 

тежки хронични заболявания и хора в неравностойно положение.  

 



 37 

Здравното обслужване на населението  се осъществява от лечебни  заведения за 

болнична и извънболнична помощ. 

 

1. Болнична медицинска помощ 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД  е стационарно 

заведение за лечение на остри и обострени заболявания с капацитет 110 легла. 

Обслужва населението от региона, както и голям брой населени места от съседни 

общини – Главиница, Дулово, Самуил и Завет. Разполага с 35  лекари и 44 специалисти 

по здравни грижи. Предлага лечение по договор със  НЗОК по клинични пътеки.  

Лечебната дейност се осъществява в следните отделения: 

1.8. Отделение по Вътрешни болести  

 Кардиология 

 Пневмология и фтизиатрия 

 Гастроентерология 

1.9. Отделение по Хирургия 

1.10. Отделение по Нервни болести 

1.11. Отделение по Педиатрия 

1.12. Отделение по Физикална и рехабилитациона медицина 

1.13. Отделение по Анестезиология и интензивно лечение 

1.14. Отделение за продължително лечение. 

 

2. Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ 

 

2.1. Първична  извънболнична медицинска помощ 

 Амбулатория за първична медицинска помощ  индивидуална практика - 7 

 Амбулатория за първична  дентална  помощ: 

o индивидуална практика - 11 

o групова практика  по дентална помощ – 1 

 

2.2. Специализирана извънболнична медицинска помощ 

  Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална 

практика – 15 

  МЦ  „Медика – 2009”  ЕООД - 1 

 „Самостоятелна медико - диагностична лаборатория  -1” ЕООД   

 „Самостоятелна медико - техническа лаборатория  Корона” ЕООД   

 „Медико-техническа лаборатория  Дентура”  ЕООД 

 

2.3. Спешна медицинска помощ. 

На територията на община Исперих  функционира  Филиал за спешна 

медицинска помощ с непрекъснат 24-часов режим на работа, в което медицински 

специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на 

заболели и пострадали в дома, на местопроизшествието и по време на 

транспортирането да евентуалната им хоспитализация. Персоналът се състои от  2 

лекари и 9 мед. фелдшери и 1 медицинска сестра. 

 

Здравни кабинети 

На територията на Община Исперих са обособени и оборудвани 23 здравни 

кабинети, обслужвани от 15 квалифицирани медицински специалисти, които 

осъществяват  дейности по:   

 Медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата и 

учениците и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на 
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спешна медицинска помощ; 

 Провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване   

на рисковите фактори в детските заведения и училищата; 

 Организиране и участие в регионални, национални  и международни програми, 

свързани с профилактика и промоция на здравето на децата и учениците; 

 Организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и 

учениците; 

 Наблюдение на физическото развитие и определяне на физическата 

дееспособност на децата и учениците; 

 Регистриране на здравното  и имунизационното  състояние на децата и 

учениците в здравно-профилактичната карта, въз основа на данните получени от 

личния лекар на децата и учениците.  

 Организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности 

за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на 

заразните и паразитните заболявания в детското заведение и училището. 

 

Здравни медиатори 

За здравните нужди на уязвимите малцинствени групи от населението в Община     

Исперих работят 2 здравни медиатора.  

Основни задължения: 

 Посредничат в процеса на осигуряване на достъп до здравни и социални услуги 

на представители на уязвими малцинствени групи. 

 Оказване на помощ при комуникациите с институциите на представители на 

уязвими малцинствени групи. 

 Осъществяване на дейности по здравно образование и профилактика на 

болестите. 

 Участие в реализацията на национални здравни програми. 

 Водят регистър на рисковите семейства, бременни и млади майки. 

 

В Община Исперих функционира  Детска млечна кухня с дейност „Кетъринг“ 

към яслени групи в Детска градина „Първи юни“ – база 2 с капацитет до 300 порции 

дневно. Кухнята приготвя и предоставя здравословна и разнообразна храна за обяд на 

неорганизиран контингент от деца на възраст от 10 месеца до 3 години, които се 

отглеждат в домашни условия. Храната отговаря    по качествен състав и технологична 

обработка  на  възрастовите особености на детския организъм. 

  

            ЕКОЛОГИЯ: 

Една от основните цели на общинската политика за опазване на околната среда е 

подобряване качествата на околната среда чрез подобряване качествата на водата, 

въздуха и почвата. Осъществяването на тази цел може да стане чрез прилагането на 

мерки, които ще подобрят екологичната обстановка в зависимост от териториалния 

обхват на увреждането, обхвата на засегнатато население, концентрацията на 

замърсяването и степента на вредност за човешкото здраве и природата.  

 

             Мярка 1. Почистване на замърсени терени, сметосъбиране и преработка на 

отпадъците 

 Рекултивация на замърсените терени на закрити депа за твърди битови и 

строителни отпадъци  

В началото на 2018 г. приключи изпълнението на Договор № 10612/02.09.2015 г. 

по ПУДООС с предмет „Закриване и рекултивация на общинско депо за 

битови отпадъци в ПИ 000106 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих” на 
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стойност 912 323.54 лв. Той имаше за цел поетапно извършване на техническа и 

биологична рекултивация на депо за битови отпадъци в землището на с.Лъвино. 

През 2017 г. приключи третият етап от проекта – биологична рекултивация, 

вследствие на която беше затревена и залесена площта на старото депо. През 

януари 2018 г. обектът е въведен в експлоатация след издаден протокол от 

Приемна комисия. 

 

 Изграждане на компостиращи инсталации за зелени отпадъци и такива за 

биоразградими отпадъци от домакинствата  

            На 30.11.2017 г. беше подписан Административен договор за предоставяне 
на БФП  по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнението на съвместен проект 
със 7-те общини от Разградска област „Проектиране и изграждане на компостираща 
инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“ по 
процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма 
"Околна среда 2014-2020 г.". Общата стойност на проекта е 13 563 028,56 
лв., от които 1 056 550,48 лв. е собствен принос на бенефициента. 

           Мярка 3. Подобряване качеството на живот на населението 

 

 През 2017 г. на територията на общината бяха реализирани три проекта по 

ПУДООС от Национална кампания „За чиста околна среда“: 
- Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на 

зона за отдих в Кметство с.Къпиновци на стойност 9395 лв. 

- Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на 

зона за отдих в ОУ ,,Христо Ботев" с.Лудогорци на стойност 5000 лв. 

-  Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на 

зона за отдих в ЦДГ "Детелина" с.Делчево на стойност 4692 лв. 

       

КУЛТУРА И СПОРТ:  

 

            На територията на община Исперих развиват дейност 24 читалища, които 

задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на 

културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ. Активно 

работят: Читалище „Нов живот 1940“ – с.Конево и Читалище „Съзнание 1891“ – гр. 

Исперих.  

         Останалите 20 читалища развиват своята дейност предимно отбелязвайки 

селищни, религиозни и национални празници. 

        През изминалия отчетен период Читалище „Съзнание 1891“ – гр. Исперих 

осъществяваше дейността си в съгласие със своите програмни цели, заложени в Устава 

на организацията, според който читалището, като юридическо лице с нестопанска цел  

за  извършване на общественополезна дейност има следните  

       

      ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

7. Стимулиране процесите на създаване на интелектуални продукти в сферата на 

културата и изкуството. 

8. Осигуряване на условия   и подпомагане на читалищните членове в творческата 

им дейност и защитаване на техните интереси във връзка с предмета на дейност 

на сдружението. 

9. Запазване на традициите и обичаите на населението. 

10. Утвърждаване на духовните ценности и популяризирането им. 
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11. Приобщаване на обществеността към постиженията на съвременната наука, 

техника, култура и изкуство. 

12. Поддържане на връзки с други творчески и културни организации и сдружения в 

страната и чужбина. 

 

      ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЕЗИ ЦЕЛИ: 

 

6. Организиране и поддържане на художествени колективи, школи, клубове, 

формации, концерти. 

7. Организиране на културно - просветни изяви самостоятелно или съвместно с 

други организации и институции. 

8. Осъществяване на издателска, отчетна, научно - културна, рекламна, 

информационна, импресарска и продуцентска дейност. 

9. Организиране на участия в местни и национални програми и проекти. 

10. Развиване на друга стопанска дейност, доколкото същата е пряко свързана с 

предмета на дейност на сдружението и набавяне на средства за издръжка на 

културната дейност на читалището, с изключение на отдаване на читалищни 

помещения под наем за използването им от постоянни клубове на политически 

партии и религиозни секти. 

        

           ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

1.1. УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1.1. Школа по изобразително изкуство с преподавател Георги Деков. Сформирана с 

цел обучение по изобразително изкуство и алтернативно осмисляне на  свободното 

време на децата. 

1.1.2. Школа по пиано с преподаватели:  Зорка Косева и Алина Крачунова.  

 

1.2. ЛЮБИТЕЛСКО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

           Сред основните направления в традиционната читалищна дейност за развитие и 

обогатяване на културния живот, опазване на обичаите и традициите и насърчаване на 

творческите възможности и талант е създаването на условия за личностна изява на 

младите хора. 

          Наред с осигуряването на условия за занимания с изкуства,  достъп до културен 

продукт на най-широк  кръг  граждани от местната общност,  приоритетите винаги са 

били насочени към децата и младите хора. 

          Към читалището развиват дейност: 

1.2.1. Танцова формация „Исперихче” с ръководител Росен Богданов, корепетитор 

Иван Любомиров - тази читалищна формация обхваща ученици от 3 възрастови  групи 

за музикално – танцова подготовка и изява. 

           През годините тя придоби широка популярност и привлича представители от 

различни възрастови групи.  

1.2.2. Детска формация за Хип-хоп танци  с ръководител Гергана Карлос Мануел. 

1.2.3. Балетна формация „ФОРТЕ” с ръководител Милена Милева. 

1.2.4. Детска вокална формация „Теменуга” с ръководител Виолета Чикова Богатска. 

1.2.5. Смесен хор за туристически и патриотични песни „Лудогорско ехо” с 

ръководител Виолета Чикова Богатска, корепетитор Йордан Иванов.  

1.2.6. Група за народни песни „АХИНОРА” с ръководител Донка Павлова, 

корепетитор Йордан Иванов. 

1.2.7. Клуб „Бит и традиция” с ръководител Цветалин Цветанов. 

1.2.8. Театрална трупа с ръководител Енита Василева. 
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1.2.9. Кръжок  «Художествено слово» с ръководител Румяна Неделчева 

 

Културните изяви /любителски и професионални/ са една от основните 

читалищни дейности. От една страна те дават шанс за изява на любителите, 

занимаващи се със сценични изкуства, а от друга – срещат публиката със сценичен 

продукт от областта на професионалното изкуство. 

Богатата творческа дейност и многобройните изяви в местни, общински и 

национални фестивали и конкурси носят на читалището множество награди – грамоти, 

поощрителни награди, дипломи, медали, плакети, сувенири, индивидуални награди и 

благодарствени писма за участие. 

             

           Не малко са и участията в публични събития и културни изяви на местно 

ниво:  

 

 Клуб „Бит и традиция”  -  възстановки за „Димитровден”; „Мълчан хляб- 

Благовещение” и „Лазаровден”; 

 Самостоятелни продукции на школи и формации; 

 Нощ на музеите  с  организатор  Исторически музей Исперих; 

 Панаир на царевицата  с  организатор  Исторически музей Исперих; 

 Фестивал „Полети с мен”;  

 Празничен концерт  на руската песен гр. Исперих  

 Национални празници; 

 Ден на народните будители - 1 ви ноември; 

 Коледна работилница /уоркуърт/  за изработка на коледна украса  - Школа по 

изобразително изкуство  с ръководител Георги Деков  

 Коледен концерт и Коледен базар за ръчно изработени изделия на ученици и 

местни творци; 

 Творчески ателиета „Знам  и  мога“ гр. Исперих,  проведени с  безвъзмездната 

помощ на доброволците: Ирина Петрова и Димана Калинова, Иван Любомиров, 

Цанка Димитрова, Теодора Николова – приложник, Георги Деков, Миланка 

Михайлова и Марена Георгиева, Юлиана Георгиева, Диана Иванова и други. 

 

         Към 22-те читалища функционират и библиотеки, като единствено в читалище 

„Рома“ - Вазово няма обособена такава, поради неудобството на сградата, в която се 

помещава читалището. Към читалище „Съзнание 1891“ - Исперих не функционира 

такава, поради наличието на Централна общинска библиотека. 

        От самото си създаване досега Централна общинска библиотека има свое място  в 

културния, образователния и просветния живот на гр. Исперих и общината. 

През 2017 година се запази тенденцията на увеличаване броя на новонабавените 

заглавия, утвърди се процедурата  по ритмичността и ускоряване процеса на 

набавянето. В цифрово изражение новопостъпилата в библиотеката литература, според 

начина на набавяне, изглежда така: 

 Набавени библиотечни материали - 260 библиотечни единици на обща 

стойност  

 лева: 

■ чрез закупуване - 52 библиотечни единици на стойност 575 лв; 

■ дарение - 208 библиотечни единици на стойност 1140 лв. 

 През годината в електронния каталог на библиотеката са въведени всички 

новополучени заглавия, продължава и поддържането на традиционните каталози. 

 През 2017 година са абонирани 21 заглавия периодични издания на стойност 

1142 лв, които ежегодно се обработват.  
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 Обслужване на читатели 

  Основната задача през цялостното съществуване на библиотеката е 

непрекъснатото подобряване обслужването на потребителите. В настоящия момент 

това се осъществява чрез новаторски стратегии и пътища, обхващащи възможно най-

широката публика, а именно: 

5. Работа с децата и младежите; 

6. Работа с възрастните потребители; 

7. Работа с малцинствените групи; 

8. Работа с лица в неравностойно положение. 

 Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” гр. Исперих и през 2017 

година продължи да осъществява своята дейност в съответствие с мисията си да 

създава връзки между хората и информацията в един бързо променящ се свят. Тя  е 

призвана да отстоява мястото си на водеща институция в духовния живот на града и да 

се развива като съвременна библиотека,  част от изграждащото се в глобален мащаб 

информационно общество.  

 Вниманието ни беше концентрирано в следните основни направления:  

■ Да бъде в услуга на обществото чрез информационно обезпечаване на 

потребителите във всички области на знанието; 

■ Да има водеща роля в осигуряването и гарантирането на равен достъп до 

записаното знание и информация за широк кръг от потребители; 

■ Разработване на проекти и търсене на алтернативни начини за набиране 

на средства за комплектуване, издателска и културна дейност;. 

 Библиотека „Петя Йорданова” подпомага културното, образователното и 

просветното развитие на населението от Исперих и региона, работи за неговото 

всестранно библиотечно, библиографско и информационно осигуряване, за създаване и 

стимулиране на навици за четене у децата от най-ранна възраст, подпомага 

индивидуалното и официалното образование, както и самообразованието на различни 

нива. Стимулира и подпомага личното творческо развитие, насърчава междукултурния 

диалог и културното разнообразие, осигурява всички видове информация в обществото 

и предоставя адекватни информационни услуги. 

  Перспективата за развитието на  библиотеката е изграждането на добра 

информационна инфраструктура, осигуряваща безпроблемен достъп до информация за 

всички потребители. 

       През годината библиотечните специалисти като посредници между информацията 

и утвърждаването на библиотеките като обществени, информационни и културни 

центрове, осигуряващи равен достъп на всички, включително и на лица в 

неравностойно положение, положиха усилия за изграждането на информационна мрежа 

за предоставяне на обществено - информационни онлайн услуги чрез достъп до 

информационния център обособен в Централна общинска библиотека “Петя 

Йорданова“. 

 

        Физическата култура и спортът в съвременния свят играят важна роля в развитието 

на обществото и оказват влияние върху качеството на живот на всеки отделен човек. 

        Масовият спорт, спортът в училище, детско-юношеския спорт и състоянието на 

спортно-материалната база в общината са необходими и задължителни компоненти в 

управленската програма.  

          

           През 2017г. развиваха дейност следните клубове:  
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№ Наименование на клуба Вид спорт 

1. 
СНЦ "Футболен клуб Бенковски -2016 

" 
футбол 

2. СНЦ "Футболен клуб Левски- Подайва" футбол 

3. СНЦ "Футболен клуб Стара сила" футбол 

4. СНЦ"Футболен клуб Арсенал" Футбол 

5. СНЦ "Футболен клуб Стрела" футбол 

6. 
СНЦ "Спортен клуб по вдигане на 

тежести " 
вдигане на тежести 

7. 
СНЦ "Спортен клуб по борба Осман 

Дуралиев" 
борба 

8. СНЦ"Колоклуб Димитровец - Исперих" колоездене 

9. СНЦ "Волейболен клуб Хан Аспарух" волейбол 

10. СНЦ"Адреналин в кръвта" мото клуб 

11. 
СНЦ "Училищен спортен клуб Васил 

Априлов" 
НСО 

12. 
СНЦ"Спортен клуб по тенис на маса 

Исперих" 
тенис на маса 

 

 

          Със средства от бюджета на Община Исперих на стойност 34 250 лв. през 2017 г. 

беше подпомогната дейността на спортните клубове. 
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 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем на помещения от недвижим имот - частна 

общинска собственост, находящ се в гр.Исперих, община Исперих.  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

Община Исперих е собственик на масивна едноетажна сграда №03 с начин на 

трайно ползване за Стопанска дейност с обща застроена площ 276 кв.м., находяща се в 

гр.Исперих, ул. „Лудогорие“ № 2, УПИ III-575, квартал 71, община Исперих съгласно 

АЧОС №5795 от 05.09.2014г.  

В сградата са обособени три помещения, като само две от тях са годни за 

отдаване под наем. За тях имаше сключен договор за наем, който беше прекратен по 

взаимно съгласие. В общинската администрация има постъпило ново заявление с вх. № 

ОС-80/19.02.2018год. за наемане на двете помещения, за което трябва да се проведе 

нова процедура. 

  Помещенията не са необходими за нуждите на органите на общината или на 

юридически лица на издръжка на общинския бюджет и могат да се отдават под наем на 

трети лица. 

 

Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе 

следното 

                                                  

 

                   РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.4, чл.14, ал.2, ал.3  и 

ал.8 от ЗОС, и чл.1 и чл.24, ал.1 от Наредба №27 на ОбС – Исперих да се отдадат под 

наем чрез  провеждане на публичен търг с явно наддаване на помещения с обща 

полезна площ от 152 кв.м, находящи се в гр.Исперих, ул. „Лудогорие“ №2, УПИ III-575, 

квартал 71, община Исперих за срок от 5 (пет) години с цел:  

- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общински 

имоти; 

- реализиране на постъпления в бюджета. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на следните помещения: 

1.Помещение № 1 от масивна сграда №03, находящо се в гр.Исперих, ул. 

„Лудогорие“ №2, УПИ III-575, квартал 71, община Исперих, съгласно АЧОС №5795 от 

05.09.2014г., вписан в Службата по вписванията град Исперих на 10.09.2014г., при 

следните условия: 

 

1.1. Помещение № 1 с реална площ – 70,00 (седемдесет)  кв.м. 
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1.2. Срок за отдаване под наем - 5  (пет) години.  

1.3. Предназначение на обекта – склад.  

1.4. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 70,00 

(седемдесет) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в 

лева за отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ от общински недвижими имоти - 

Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет Исперих. 

1.5. Определя стъпка за наддаване в размер на 7,00 (седем) лева.  

 

2.Помещение № 2 от масивна сграда №03, находящо се в гр.Исперих, ул. 

„Лудогорие“ №2, УПИ III-575, квартал 71, община Исперих, съгласно АЧОС №5795 от 

05.09.2014г., вписан в Службата по вписванията град Исперих на 10.09.2014г., при 

следните условия: 

 

2.1. Помещение № 2 с реална площ – 82,00 (осемдесет и два)  кв.м. 

2.2. Срок за отдаване под наем - 5  (пет) години.  

2.3. Предназначение на обекта – склад.  

2.4. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 82,00 (осемдесет 

и два) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за 

отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 

1 към Наредба №27 на Общински съвет Исперих. 

2.5. Определя стъпка за наддаване в размер на 8,00 (осем) лева.  

 

ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура и проведе 

търга, и да сключи договор със спечелилия.       

 

 ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля,  председателя на водещата комисия за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

26.03.2018 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

            

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 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. 

Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.03.2018 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

                 Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги преминаваме към обсъждане на докладната записка и 

проекта за решение. 

 Имате ли въпроси към вносителя, предложения, мнения? 

 Няма. 

 Моля, да преминем към гласуване, което е поименнно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  29.03.2018 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване 

 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем на помещения от недвижим имот - частна 

общинска собственост, находящ се в гр.Исперих, община Исперих.  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  
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21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА     

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

        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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 481 

       

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.4, чл.14, ал.2, ал.3  и 

ал.8 от ЗОС, и чл.1 и чл.24, ал.1 от Наредба №27 на ОбС – Исперих да се отдадат под 

наем чрез  провеждане на публичен търг с явно наддаване на помещения с обща 

полезна площ от 152 кв.м, находящи се в гр.Исперих, ул. „Лудогорие“ №2, УПИ III-575, 

квартал 71, община Исперих за срок от 5 (пет) години с цел:  

- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общински 

имоти; 

- реализиране на постъпления в бюджета. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на следните помещения: 

1.Помещение № 1 от масивна сграда №03, находящо се в гр.Исперих, ул. 

„Лудогорие“ №2, УПИ III-575, квартал 71, община Исперих, съгласно АЧОС №5795 от 

05.09.2014г., вписан в Службата по вписванията град Исперих на 10.09.2014г., при 

следните условия: 

 

1.1. Помещение № 1 с реална площ – 70,00 (седемдесет)  кв.м. 

1.2. Срок за отдаване под наем - 5  (пет) години.  

1.3. Предназначение на обекта – склад.  

1.4. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 70,00 

(седемдесет) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в 

лева за отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ от общински недвижими имоти - 

Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет Исперих. 

1.5. Определя стъпка за наддаване в размер на 7,00 (седем) лева.  

 

2.Помещение № 2 от масивна сграда №03, находящо се в гр.Исперих, ул. 

„Лудогорие“ №2, УПИ III-575, квартал 71, община Исперих, съгласно АЧОС №5795 от 
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05.09.2014г., вписан в Службата по вписванията град Исперих на 10.09.2014г., при 

следните условия: 

 

2.1. Помещение № 2 с реална площ – 82,00 (осемдесет и два)  кв.м. 

2.2. Срок за отдаване под наем - 5  (пет) години.  

2.3. Предназначение на обекта – склад.  

2.4. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 82,00 (осемдесет 

и два) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за 

отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 

1 към Наредба №27 на Общински съвет Исперих. 

2.5. Определя стъпка за наддаване в размер на 8,00 (осем) лева.  

 

ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура и проведе 

търга, и да сключи договор със спечелилия.       

 

 ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от 

улична регулация, предаваеми към УПИ  I- 444 в квартал 31 по плана на с.Подайва, 

община Исперих, област Разград. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Община Исперих притежава 36,00 кв.м идеални части  от улична регулация, 

предаваеми към УПИ  I-444 в квартал 31, отреден за жилищно застрояване по плана на 

с.Подайва, община Исперих. Целият поземлен имот е с площ 962,00 кв.м по 

регулационния план на селото. За  общинските части от имота е съставен   Акт   за 

частна общинска собственост № 6548 от 12.01.2018г., вписан в Агенцията по 

вписванията на 16.01.2018г. Останалите идеални части от имота са собственост на 

Ахмед Ахмед Мехмедали,  съгласно Нотариален акт № 37, том І, рег.№ 1249, дело 

№238 / 1999год. и със заявление № ОС- 386/10.10.2017год. лицето Мехмед Ахмед 

Ахмед , който е наследник на Ахмед Ахмед Мехмедали желае да закупи  общинските 

идеални части. 

Разпореждането с 36/962 кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми 

към УПИ  I-444 в квартал 31 по плана на с.Подайва  е включено в Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018год. 

Прекратяването на съсобственост се извършва след Решение на Общински 

съвет,   за което предлагам Общински съвет –Исперих да вземе следните  
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Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих 

за закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в с. Подайва, община 

Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел -  прекратяване на 

съсобственост, създаване условия за по-добро стопанисване на имота  и на основание 

чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2  от Закона за общинската собственост; 

чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет – Исперих  

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

      І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между 

община Исперих и Ахмед Ахмед Мехмедали, с адрес с.Подайва, ул. „Васил Тинчев” 

№7, община Исперих, област Разград чрез продажба на частта на община Исперих, а 

именно 36/962  (тридесет и шест наклонена черта деветстотин шестдеесет и два) 

кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел  I-444 (римско едно  

тире четиристотин четиридесет и четири)  в квартал 31 (тридесет и едно) с обща площ 

на имота 962,00 (деветстотин шестдесет и два) кв.м с местонахождение с.Подайва, ул. 

„Васил Тинчев“ №7, община Исперих по регулационния план  на селото, одобрен  със 

Заповед 453/14.07.1982год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: север- 

ул. „Адалберт Антонов “; изток – УПИ II-445, кв.31; юг- УПИ ХV-443, кв.31 и запад – 

ул. „Васил Тинчев“ по Акт за частна общинска собственост № 6548 от 12.01.2019год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 16.01.2018 г.  на съсобственика АХМЕД 

АХМЕД МЕХМЕДАЛИ, притежаващ  останалите идеални части от имота, съгласно 

Нотариален Акт № 37, том І, рег. № 1249,дело № 238 от 1999год.  

    ІІ. Продажбата да се извърши при Данъчната оценка на идеалните части от 

имота е в размер на 147,10 (сто четиридесет и седем лева и десет стотинки) лева, 

съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000136/11.01.2018 г. издадено от 

отдел «МДТ»  при община Исперих. 

Пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  

25.01.2018 г. е в размер на 82,00 (осемдесет и два) лева. 

  Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

       ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 

правилното   и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих  

 

ІV. Настоящето 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. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля,  председателя на водещата комисия за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 
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 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

26.03.2018 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

            

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 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. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.03.2018 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

                 Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- жо Митева. 

 

 Росица Митева –Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 26.03.2018 г. от 

15.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, Кмета на кметство с. Подайва за становище. 

 

 Заид Осман Кадир – Кмет на кметство с. Подайва. 

 Нямам възражения по проекто решението. 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  29.03.2018 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване 

 

  Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от 

улична регулация, предаваеми към УПИ  I- 444 в квартал 31 по плана на с.Подайва, 

община Исперих, област Разград. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА     

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

        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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

           № 482 

 

 Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих 

за закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в с.Подайва, община 

Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел -  прекратяване на 

съсобственост, създаване условия за по-добро стопанисване на имота  и на основание 

чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2  от Закона за общинската собственост; 

чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет – Исперих  

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

      І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между 

община Исперих и Ахмед Ахмед Мехмедали, с адрес с.Подайва, ул. „Васил Тинчев” 

№7, община Исперих, област Разград чрез продажба на частта на община Исперих, а 

именно 36/962  (тридесет и шест наклонена черта деветстотин шестдеесет и два) 

кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел  I-444 (римско едно  

тире четиристотин четиридесет и четири)  в квартал 31 (тридесет и едно) с обща площ 

на имота 962,00 (деветстотин шестдесет и два) кв.м с местонахождение с.Подайва, ул. 

„Васил Тинчев“ №7, община Исперих по регулационния план  на селото, одобрен  със 

Заповед 453/14.07.1982год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: север- 

ул. „Адалберт Антонов “; изток – УПИ II-445, кв.31; юг- УПИ ХV-443, кв.31 и запад – 

ул. „Васил Тинчев“ по Акт за частна общинска собственост № 6548 от 12.01.2019год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 16.01.2018 г.  на съсобственика АХМЕД 

АХМЕД МЕХМЕДАЛИ, притежаващ  останалите идеални части от имота, съгласно 

Нотариален Акт № 37, том І, рег. № 1249,дело № 238 от 1999год.  

    ІІ. Продажбата да се извърши при Данъчната оценка на идеалните части от 

имота е в размер на 147,10 (сто четиридесет и седем лева и десет стотинки) лева, 

съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000136/11.01.2018 г. издадено от 

отдел «МДТ»  при община Исперих. 

Пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  

25.01.2018 г. е в размер на 82,00 (осемдесет и два) лева. 

  Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

       ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 

правилното   и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих  

 

ІV. Настоящето 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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 ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на проект на Наредба за изменение на Наредба №28 за 

управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на 

Община Исперих 

 

 адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Причини, които налагат приемането на проекта. Съгласно чл.5, ал.4 от Наредба 

№28 за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд 

на Община Исперих началната годишна наемна цена и срокът за отдаване под наем на 

земеделски имоти от ОПФ, се определят съгласно Приложение №1 от тази наредба. За 

имоти от ОПФ годишният наем е както следва: ниви - 35.00 лв./дка, ливади – 7 лв./дка, 

мери и пасища – 5 - лв./дка, трайни насаждения (овощни дървета и лозя) – 27 лв./дка, 

новообразувани имоти по планове за земи по &4 от ЗСПЗЗ – 35 лв./дка.  

Основна причина, налагаща промените в цитираната наредба са извършените 

анализи от Общинската администрация през 2017година на достигнатите цени на 

наемите на земеделските земи след проведени търгове въз основа на сключените 

договори за наем. Друга причина за актуализирането на наемните цени е увеличаването 

на размера на средната стойност на рентните вноски за ниви и трайни насаждения за 

землищата на Община Исперих за стопанската 2016/2017г. Причина за увеличаването 

на годишната наемна цена на декар на мерите и пасищата е големият брой отглеждани 

пасищни животни на територията на общината и в същото време недостига на пасища 

спрямо отглеждания брой животни. 

Във връзка с прецизиране и актуализиране на базисните наемни цени на 

земеделските имоти от ОПФ, определени на декар за година се налага изменение в 

Приложение №1 на Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите 

от общинския поземлен фонд на Община Исперих. Последно годишните наемни цени 

за отдаване на земеделските земи са актуализирани с приемането на Наредбата с 

Решение №539 по Протокол №60 от 30.07.2015г. на Общински съвет Исперих.  

Предвиденото увеличение на началните наемни цени в наредбата е заложено в 

бюджета на общината, като част от собствени приходи за 2018г., който е приет от 

общинския съвет. 

Поради гореизброените причини предлагаме  годишните наемни цени за имоти 

от ОПФ да се увеличат, както следва: ниви - 45.00 лв./дка, ливади – 10 лв./дка, мери и 

пасища – 8 - лв./дка, трайни насаждения (овощни дървета и лозя) – 35 лв./дка, 

новообразувани имоти по планове за земи по &4 от ЗСПЗЗ – 45 лв./дка.  

Целите, които се поставят. Целта на тази промяна е да се актуализират 

началните цени за отдаване под наем на земеделските земи от ОПФ чрез търг в 

местната наредба, така че да съответстват на динамично развиващите се процеси в 

страната ни; 

Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. За  

прилагането на новата наредба не са необходими финансови средства; 
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Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива. Очакваните резултати от прилагането на актуализираната наредба се очаква 

повишаване приходите в бюджета на общината; 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Изменението на 

наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз. 

 

На основание чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът на 

наредбата заедно с мотивите е публикуван на интернет страницата на Община Исперих.  

За предлагания проект на Наредба за изменение на Наредба №28 за управление, 

ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих 

е извършена предварителна оценка на въздействието. 

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. 7 и 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 от АПК,  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

       Р Е Ш И: 

 

1. Приема проект на Наредба за изменение на Наредба №28 за управление, 

ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община 

Исперих, както следва: 

  
Проект на Наредба за изменение 

на Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския 

поземлен фонд на Община Исперих 

 

(Приета с Решение № … по Протокол №… на Общински съвет Исперих) 

 

&1. В Таблица - Приложение №1 към чл.5, ал.4, т.1 от Наредба №28 за 

управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на 

Община Исперих се правят следните изменения:  

- ниви – числото „35.00“ се заменя с „45“ лв./дка; 

- ливади – числото „7“ се заменя с „10“ лв./дка,  

- мери и пасища – числото  „5“ се заменя с  „8“ лв./дка,  

- трайни насаждения (овощни дървета и лозя) – числото „27“ се заменя с „35“ 

лв./дка,  

- новообразувани имоти по планове за земи по &4 от ЗСПЗЗ – числото „35“ се 

заменя с „45“ лв./дка.  

&2. Създава се нов параграф в 4 в Преходни и заключителни разпоредби, както 

следва: 

„&4. Наредба за изменение на Наредба №28 за управление, ползване и 

разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих е приета с 

Решение № … по Протокол №… на Общински съвет Исперих.“ 
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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. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Преди да дам думата за становище на председателите на комисиите , за 

протокола да се отбележи, че общинския съветник и заместник председател на 

Общински съвет Исперих Хамди Нурула е вече тук и кворума става 25 присъстващи 

общински съветника. 

 Моля,  председателя на водещата комисия 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 26.03.2018 г. от 

15.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на участваща комисия да 

докладвате становището на комисията. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

26.03.2018 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

            

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 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. 
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 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.03.2018 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

                 Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименнно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  29.03.2018 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване 

 

  Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на проект на Наредба за изменение на Наредба №28 за 

управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на 

Община Исперих 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     
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25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

        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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 483 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 7 и 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 от АПК,  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

       Р Е Ш И: 

 

1. Приема проект на Наредба за изменение на Наредба №28 за управление, 

ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община 

Исперих, както следва: 

  
Проект на Наредба за изменение 

на Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския 

поземлен фонд на Община Исперих 

 

(Приета с Решение № 483 по Протокол № 43 от 29.03.2018 г. на Общински съвет 

Исперих) 

 

&1. В Таблица - Приложение №1 към чл.5, ал.4, т.1 от Наредба №28 за 

управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на 

Община Исперих се правят следните изменения:  

- ниви – числото „35.00“ се заменя с „45“ лв./дка; 

- ливади – числото „7“ се заменя с „10“ лв./дка,  

- мери и пасища – числото  „5“ се заменя с  „8“ лв./дка,  

- трайни насаждения (овощни дървета и лозя) – числото „27“ се заменя с „35“ 

лв./дка,  

- новообразувани имоти по планове за земи по &4 от ЗСПЗЗ – числото „35“ се 

заменя с „45“ лв./дка.  

&2. Създава се нов параграф в 4 в Преходни и заключителни разпоредби, както 

следва: 

„&4. Наредба за изменение на Наредба №28 за управление, ползване и 

разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих е приета с 

Решение № 483 по Протокол № 43 от 29.03.2018 г. на Общински съвет Исперих.“ 
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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 № 28  

 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  

СЪС ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 
 

Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.1. С тази наредба се уреждат редът и условията за управление, ползване и 

разпореждане със земите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в съответствие с 

действащата нормативна уредба: Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ), Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ППЗСПЗЗ), Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), 

Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), Закона 

за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за пчеларството (ЗПч), Закона за 

общинската собственост (ЗОС), Наредба за базисните цени на трайните насаждения и 

Наредба №27 на Общински съвет Исперих за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на Община Исперих. 

 Чл.2. (1) Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението, 

стопанисването и ползването на земите от общинския поземлен фонд. 

 (2) Всички депозирани в Община Исперих заявления, жалби и сигнали относно 

собствеността и ползването на земеделските земи на територията на община Исперих, 

се разглеждат от комисията по чл.39 от Наредба №27 на Общински съвет Исперих за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих. 

 Чл.3. Земите от общинския поземлен фонд са публична и частна общинска 

собственост. 

   

Глава втора 

УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  

СЪС ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  

 

Раздел І 

СОБСТВЕНОСТ 

 

 Чл.4. (1) Общинският поземлен фонд включва всички земеделски земи, 

собственост на Община Исперих, за които има влязло в сила решение на Общинска 

служба по земеделие – гр. Исперих за възстановяване право на собственост по чл. 18ж, 
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ал.1 и ал.2 или по чл.27 и чл.27а от ППЗСПЗЗ, придобитите с протоколно решение на 

комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, както и тези, придобити по реда на закон. 

 (2) Земите от ОПФ не могат да се придобиват по давност. 

 (3) Изземването им от лицата, които ги ползват без правно основание, се 

извършва по реда на чл.65 от ЗОС. Отстранените лица нямат право на обезщетение. 

 

Раздел ІІ 

УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ  

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

 

Чл.5. (1) Земеделските земи от ОПФ се управляват в интерес на населението на 

общината и с грижата на добър стопанин. 

(2) Земеделските земи от ОПФ се ползват според тяхното предназначение.  

(3) Отдаването на земите от ОПФ – частна собственост под наем или аренда се 

извършва от кмета на Община Исперих чрез търг или конкурс по реда на Глава Пета от 

Наредба №27 на Общински съвет Исперих за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на Община Исперих. Въз основа на резултатите от проведения 

търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда.  

(4) Началната годишна наемна цена и срокът за отдаване под наем на земеделската 

земя от ОПФ, се определят съгласно Приложение №1 от тази наредба. Срокът на 

договора за създаване и отглеждане на трайни насаждения се определя от 

продължителността на периода за създаване и отглеждане на отделните видове трайни 

насаждения. 

(5) Земеделските земи от ОПФ могат да се отдават под наем или аренда без търг или 

конкурс: 

1.когато са заети с трайни насаждения или когато не са били използвани две или 

повече стопански години след решение на Общински съвет Исперих въз основа на 

което се сключва договор с кмета на общината; 

2.в случаите по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ; 

3.в други случаи, определени в закон. 

(6) Цената на всички договори освен тези за едногодишно ползване се актуализира 

ежегодно от 1 март в съответствие със статистически отчетения индекс на инфлация за 

предходната година, след решение на Общински съвет Исперих. 

Чл.6. До участие в търговете и конкурсите не се допускат лица, които имат 

прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични 

задължения по тях, за което представят декларация /по образец/ и задължения в данъци 

и такси. 

Чл.7. (1) Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя 

маломерните имоти от ОПФ, които могат да се отдават под наем за една година без 

търг или конкурс. 

(2) Маломерните имоти, включени в решението на Общинския съвет се обявяват в 

интернет страницата на Община Исперих и в кметствата по съответните населени 

места, в които се намират имотите. В обявлението се определя и срокът за подаване на 

заявления от лицата, желаещи да ползват маломерен имот - срок 30.април. 

(3) При условие, че за един имот има подадено повече от едно заявление от 

различни лица, се провежда търг или конкурс по реда на чл.5, ал.3 от тази наредба – 

срок 30.май. 

(4) Имоти до 3 декара  по ОПФ да се считат за маломерни. 

Чл.8.(1) Ползвателите на земеделски земи от ОПФ са длъжни да регистрират 

договорите за наем или аренда в Общинска служба по земеделие - гр. Исперих. 
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(2) Договорите, сключени за срок по-дълъг от 5 година се вписват в Службата по 

вписвания – гр. Исперих. 

 

Раздел ІІІ 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ И ПАСИЩА  

 

Чл.9. Ползването на мерите и пасищата от ОПФ, включва следните начини за 

въздействие върху тяхното общо състояние, касаещо продуктивността, качеството и 

ботаническия състав на тревостоя:  

1. почистване от нежелана храстовидна растителност и битови отпадъци; 

2. регулиране на водния режим; 

3. борба с плевелите; 

4. торене; 

5. посяване; 

6. режим на ползване; 

7. противоерозионни мероприятия. 

Чл.10. Забранява се ползването на мери и пасища по начин, който да променя 

предназначението им в обработваеми земи. 

Чл.11. Промяна предназначението на мери и пасища се допуска по изключение в 

случаите, предвидени в ЗСПЗЗ и по реда на ЗОС. 

Чл.12. Провеждането на сеч на отделно стоящи и група дървета в мерите и 

пасищата от ОПФ се извършва съгласно Закона за опазване на селскостопанското 

имущество.  

Чл.13. Кметовете и кметските наместници осъществяват контрол по ползването на 

отдадените под наем или аренда мери и пасища. 

Чл.14. (1) Мерите и пасищата от ОПФ могат да се отдават под наем или аренда само 

на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни. 

(2) Договорите за индивидуално ползване на мери и пасища се сключват без 

провеждането на търг или конкурс след решение на Общински съвет Исперих от кмета 

на общината. 

(3) Договорите за наем с лицата поели задължение за поддържане на мерите и 

пасищата в добро екологично състояние се сключват след решение на Общински съвет 

Исперих чрез провеждане на търг или конкурс по реда на Глава Пета от Наредба №27 

на Общински съвет Исперих за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Исперих. 

(4) Мерите и пасищата, се отдават под наем за срок 5 календарни години или за по – 

кратък срок по искане на ползвателя. Договорите се сключват до 31 октомври на 

текущата година. 

(5) Приходите от ползването на мери и пасища от ОПФ се използват за 

поддържането им. 

Чл.15. (1) Общинските мери и пасища в землището на даденото населено място, се 

предоставят за индивидуално ползване на физически и юридически лица, отглеждащи 

пасищни животни в същото населено място. 

(2) След удовлетворяване на нуждите от общински мери и пасища, съгласно 

определения минимум площи – за индивидуално и общо ползване и при наличие на 

излишък, същите се отдават под наем на лица, поели задължение да ги поддържат в 

добро земеделско и екологично състояние по реда на чл.14, ал.3 от тази наредба. 

(3) Не се допуска предоставянето на общински мери и пасища на кандидати, които 

имат задължения към Община Исперих, произтичащи от други сключени договори за 

ползване на земеделски земи от ОПФ- данъци и такси. 
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Чл.16. (1) Общинските мери и пасища, предвидени за предоставяне за 

индивидуално ползване се обявяват публично в населените места по 

местонахождението им от кметовете и кметските наместници, чрез писмени обявления, 

поставени на подходящи за целта места. 

(2) Обявлението по ал.1 съдържа информация за имотите – номер на имота, площ на 

имота и местонахождение. 

Чл.17. (1) Лицата по чл.15, ал.1, подават заявления до кмета или кметския 

наместник по местонахождението на имота, придружено със: справка за животни от 

Българската агенция по безопасност на храните към МЗХ, заверена от ветеринарен 

лекар; регистрационна карта на земеделския производител, заверена за текущата 

година и декларацията по чл.15, ал.3 от тази наредба. 

(2) Лицата по чл.15, ал.2, подават заявления до кмета на Община Исперих, 

придружени с декларацията по чл.15, ал.3 от тази наредба. 

(3) Заявленията по ал.1 и ал.2 се подават в срок до 30 август на текущата година. 

Чл.18. (1) Кметовете и кметските наместници в срок до 30 септември на текущата 

година, представят в отдел „Общинска собственост” в Община Исперих, списък с 

данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни на територията на 

населеното място, желаещи да ползват общински мери и пасища за индивидуално 

ползване. Списъкът се заверява надлежно с подпис и печат на кмета или кметския 

наместник. 

(2) Към списъка по ал.1, кметовете и кметските наместници прилагат опис на 

имотите – мери  и пасища за индивидуално и общо ползване. 

Чл.19. (1) Годишната наемна цена за ползването на мерите и пасищата се заплаща 

при подписването на договора за първата година и до 31 декември на предходната 

календарна година – за всяка следваща година от срока на договора. 

(2) Лицата, сключили договор за наем нямат право да преотдават наетите имоти на 

трети лица. 

(3) Цената за ползването на мерите и пасищата на всички договори освен тези за 

едногодишно ползване се актуализира ежегодно от 1 март в съответствие със 

статистически отчетения индекс на инфлация за предходната година, след решение на 

Общински съвет Исперих. 

(4) Договорите се актуализират ежегодно в срок до 30 ноември. 

 

Раздел ІV 

НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

 

Чл. 20. (1) Върху земеделски земи от ОПФ могат да се настаняват пчелни 

семейства. 

(2) За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства върху 

земеделска земя от ОПФ, се учредява право на ползване за срок от 10 години без търг 

или конкурс след решение на Общински съвет Исперих, съгласно разпоредбата на 

чл.39, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.56, ал.1 и ал.3 от Наредба №27 на Общински съвет 

Исперих за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Исперих при спазване на изискванията по чл.13 и чл.15 от ЗПч. 

(3) Постоянните пчелини задължително се ограждат. 

(4) Лицата, притежаващи пчелини с над 10 пчелни семейства, желаещи да им бъде 

учредено право на ползване върху земеделска земя от ОПФ към заявлението си 

прилагат и копие от Удостоверение за животновъден обект от Областна дирекция по 

безопасност на храните гр. Исперих.    
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(5) За настаняване или преместване на  временен пчелин, разрешение се издава от 

кмета на Община Исперих при наличие на изискванията на чл.13, ал.1 от ЗПч, след 

заплащане на съответната такса, определена с Наредба №11 на Общински съвет 

Исперих за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Исперих. 

(6) За издаване на разрешение по предходната алинея, лицата подават заявление до 

кмета на Община Исперих по образец – Приложение №2 от тази наредба. За 

прекратяване на подвижното пчеларство, лицата, на които е издадено разрешение, 

подават декларация до кмета на Община Исперих по образец – Приложение №3 от тази 

наредба. 

(7) Настаняване на пчелини с до 10 пчелни семейства върху земеделска земя от 

ОПФ се извършва по реда на чл.5, ал.3 от тази наредба. При отдаване под наем на 

мери,пасища, търгът или конкурсът се провеждат след решение на Общински съвет 

Исперих. Договорът за наем се сключва от кмета на общината за срок 5 години. 

Чл. 21. Собствениците на пчелни семейства са длъжни: 

1. да поддържат оптимален брой кошери в пчелини; 

2. да осигуряват достъп на пчелите до водоизточници; 

3. да осигуряват постоянно наблюдение на пчелите си. 

 

 

 

Раздел V 

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ  

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД.  

УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

 

Чл.22. (1) Ползваната земеделска земя от ОПФ се поддържа в добро земеделско и 

екологично състояние, независимо дали се използва за производство на земеделска 

продукция. 

(2) Ползвателите са длъжни: 

1. да спазват изискванията на противопожарните правила, санитарно-хигиенните и 

екологичните норми при извършване на земеделски дейности и да изпълняват дадените 

им указания; 

2. да опазват предоставената им земеделска земя от ерозиране, замърсяване, 

засоляване, вкисляване, заблатяване и други увреждания, да възстановяват засегнатите 

почви и да повишават почвеното плодородие;  

3. да употребяват само одобрените от компетентните държавни органи химически 

торове и препарати; 

4. да използват за напояване води, които не съдържат вредни вещества и отпадъци 

над допустимите норми. 

(3) Ползвателите, кандидатстващи по различни схеми и мерки на общата 

селскостопанска политика и допълнителните национални плащания, са длъжни да 

спазват одобрените от Министъра на земеделието и храните условия за поддържането 

на земята в добро земеделско и екологично състояние. 

Чл.23. (1) Не подлежат на установяване вреди, причинени на земеделски земи от 

ОПФ, причинени от природни бедствия и/или от неизвестен извършител. 

(2) Кметовете на кметства и кметските наместници организират и контролират 

опазването на земеделските земи на територията на съответното населено място, 

издирват нарушителите и подават сигнал до кмета на общината. 
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Раздел VІ 

РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИТЕ  

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

 

 Чл.24. Разпоредителните сделки със земя от ОПФ се извършва въз основа на 

пазарна оценка, изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за 

независимите оценители. Оценките се одобряват от общинския съвет и не могат да 

бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи и по-висока оценка, 

освен ако в закон е установено друго. Началните цени при провеждането на търговете 

или конкурсите не могат да бъдат по-ниски от определените от общинския съвет. 

Чл.25. Продажба на земеделски земи от ОПФ – частна общинска собственост се 

извършва след Решение на Общински съвет Исперих от кмета на общината чрез търг 

или конкурс по реда на Глава Пета от Наредба №27 на Общински съвет Исперих за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих. 

Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор с кмета 

на общината. 

Чл.26. Замяна на земеделски земи от ОПФ – частна общинска собственост със 

земеделски земи на граждани, юридически лица и държавата се извършва при 

условията и по реда на ЗСПЗЗ, правилника по прилагането му и ЗОС.  

Чл.27. Отчуждаването на земеделски земи за важни общински нужди се 

извършва в съответствие със ЗОС и ЗОЗЗ. 

Чл.28. Промяна предназначението на земеделски земи от ОПФ се извършва в 

случаите, при условията и по реда на ЗСПЗЗ, правилника по прилагането му и ЗОЗЗ и 

правилника по прилагането му. 

Чл.29. Върху земеделските земи се разрешава строителство на сгради и 

съоръжения, свързани с ползването им, при условията и по ред, установени със Закона 

за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи. 

 

 

 

Глава трета 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.30. (1) Лице, което унищожи, повреди или премести границите на земеделските 

имоти, се наказва с глоба от 250 до 500 лв. 

(2) Лице, което унищожи или повреди полски път, трасиран по плана за 

земеразделяне, или попречи на неговото прокарване по плана за земеразделяне, се 

наказва с глоба от 500 до 1 000 лв. 

(3) Когато нарушението по ал.1 и ал.2 е извършено от служител на юридическо лице 

или едноличен търговец, на неговия ръководител се налага глоба от 1 000 до 2 000 лв., а 

на юридическото лице се налага имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лв. 

Чл. 31. (1) Лице, което без правно основание ползва земеделски имот с 

възстановено право на собственост, се наказва с глоба от 2 000 лв. до 10 000 лв. 

(2) Лице, което не изпълни заповедта за изземване на имота по чл.34 от ЗСПЗЗ, се 

наказва с глоба от 500 до 2 000 лв. 

Чл.32. (1) Наказва се с глоба от 500 до 5 000 лв. физическо лице, което: 

1. извърши дейност, водеща до увреждане, замърсяване и разрушаване на 

земеделска земя; 

2. използва земеделска земя за неземеделски нужди без разрешение за промяна 

предназначението й; 
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3. заема земя без трасиране на границите й по чл.25, ал.2 от ЗОЗЗ или в отклонение 

от определените граници; 

4. унищожава хумусния пласт; 

5. започне изграждането на обект върху по-голяма площ от разрешената му или го 

измести върху земя от по-висока категория; 

6. не освободи в срок предоставената за временно ползване земеделска земя в 

случаите предвидени в ЗОЗЗ или не я върне в първоначалния й вид; 

(2) При повторно нарушение наказанието е глоба от 1 000 до 10 000 лв. 

(3) На юридическо лице или на едноличен търговец се налага имуществена санкция 

в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 2 000 лв. до 20 000 

лв. 

Чл.33. (1) Наказва се с глоба от 1 500 до 6 000 лв. ползвател на земеделска земя, на 

която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци. 

(2) Наказанието по ал.1 се налага и на лице, което е нарушило забраната за изгаряне 

на стърнища и други растителни отпадъци в земеделска земя. 

(3) При повторно нарушение наказанието е от 2 000 до 12 000 лв. 

Чл.34. (1) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв. лице, което: 

 1. ползва общински мери и пасища в нарушение на установения в тази наредба 

ред; 

 2. извършва паша на селскостопански животни извън указаните места, численост 

или вид животни; 

 3. преотстъпва предоставените му за ползване общински мери и пасища на трети 

лица. 

 (2) Когато нарушенията по ал.1 са извършени от служител на юридическо лице 

или едноличен търговец, на неговия ръководител се налага глоба от 1 000 до 2 000 лв., а 

на юридическото лице се налага имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лв. 

 (3) Лице, което унищожи общински мери и пасища и/или ги превърне в 

обработваема площ, се наказва с глоба от 250 до 1000 лв. за физически лица и 

имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. за юридически лица и еднолични търговци.  

Чл.35. (1) Нарушенията по предходните членове се установяват с актове на 

длъжностни лица, определени от кмета на общината.  

 (2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от 

оправомощен от него заместник-кмет. 

(3) Глобите и имуществените санкции се внасят в бюджета на общината. 

(4) Установяването на нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. По смисъла на тази наредба: 

1. „Общински поземлен фонд” е земята, предназначена за земеделско 

производство, която се намира извън границите на урбанизираните територии и не е 

застроена със сгради и съоръжения. 

2. „Повторно нарушение” е нарушение, което е извършено от същото лице в 

едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което му е 

наложено наказание за същото по вид нарушение. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Контрол по изпълнението на тази наредба се възлага на кмета на Община 

Исперих. 

§2. Проверки на състоянието и начина на ползване на земеделските земи от 

Общинския поземлен фонд се извършват на всеки 6 /шест/ месеца от комисия 

назначена от кмета на Община Исперих. В извършването на проверките задължително 

участие вземат кметовете и кметските наместници по местонахождението на имотите. 

За дейността си комисията се отчита пред органа по назначаването й. 

§3. Тази Наредба е приета на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с Решение № 539 по Протокол № 60 от 

30.07.2015 г. на Общински съвет Исперих и влиза в сила от датата на приемането й. 

 

Наредба за изменение 

на Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския 

поземлен фонд на Община Исперих 

 

(Приета с Решение № 483 по Протокол №43 от 29.03.2018г.   

на Общински съвет Исперих) 

&1. В Таблица - Приложение №1 към чл.5, ал.4, т.1 от Наредба №28 за 

управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на 

Община Исперих се правят следните изменения:  

- ниви – цифрата „35.00“ се заменя с „45“ лв./дка; 

- ливади – цифрата „7“ се заменя с „10“ лв./дка,  

- мери и пасища – цифрата „5“ се заменя с  „8“ лв./дка,  

- трайни насаждения (овощни дървета и лозя) – цифрата „27“ се заменя с „35“ 

лв./дка,  

- новообразувани имоти по планове за земи по &4 от ЗСПЗЗ – цифрата „35“ се 

заменя с „45“ лв./дка.  

&2. Създава се нов параграф 4 в Преходни и заключителни разпоредби, както 

следва: 

„&4. Наредба за изменение на Наредба №28 за управление, ползване и 

разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих е приета с 

Решение №483 по Протокол №43 от 29.03.2018г. на Общински съвет Исперих.“ 
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                                                                                                                                                                   Приложение №1 

                                                                                                                                             по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС Исперих 

                                                                                                                                                            (изм. с Решение №483 по Протокол №43 от 29.03.2018г.  

                                                                                                               на Общински съвет Исперих) 

 

1. За имоти от ОПФ – годишен наем 

 

 

Начин на 

трайно 

ползване 

Мярка Категория от  І - Х Срок за отдаване  

под наем 

в години 

Ниви 

 

лв./дка 45.00 3 

Ливади 

 

лв./дка 10.00 5 

Мери и пасища 

 

лв./дка 8.00 5 

Трайни насаждения 

 

/овощни и лозя/ 

лв./дка 35.00  съгл. чл.5 ал.4 

*Новообразувани 

имоти по плановете 

за земите по §4 от 

ЗСПЗЗ 

лв./дка 45.00 3 

 

 

 * В случаите, когато под наем се отдава новообразуван имот, спечелилият търга (конкурс) се задължава да заплати разходите за  

изготвената документация по образуването на имота. 

 

 2. За имоти от ОПФ (мери и пасища) за настаняване на постоянни пчелини – годишен наем – 22.39 лв./дка
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Приложение №2 

по чл.20, ал. 6 от 

Наредба № 28 на ОбС Исперих 

 

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за издаване на разрешение за настаняване или преместване на временни пчелини 

при подвижно пчеларство на основание чл.14 от Закона за пчеларството 

 

От _____________________________________________________________________ 

/име, презиме, фамилия/ 

 

ЕГН   

/попълва се само от еднолични търговци и физически лица/ 

 

постоянен адрес/адрес на управление: гр. _______________________________________ 

 

ул./ж.к./ ___________________________________, №_______, вх.____, ет._____, ап.___ 

 

управител на _______________________________________________________________ 

                                  /точното наименование на фирмата и правната форма/ 

  

ЕИК/БУЛСТАТ  

собственик на пчелин № _____________________________ 

телефон за контакти: ______________________, е-адрес: __________________________ 

  

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

 Желая да ми бъде издадено разрешение за настаняване или преместване на временен 

пчелин. Пчелинът е вписан в регистър за подвижно пчеларство в Община Исперих с 

регистрационен № _________________, брой пчелни семейства ___________. 

 

Постоянно местонахождение _________________________________________________. 

 

Място от където са придвижени /кметство/ ________________________, с № и дата на 

ветеринарномедицинското свидетелство ________________________________________ 

 

Място, където се мести /землище и местност/____________________________________ 

 

№ и дата на ветеринарномедицинското свидетелство _____________________________ 

 

 Известни са ми изискванията по чл.13, ал.1 от Закона за пчеларството и декларирам, че 

съм извършил /-а  оглед на имота върху, който ще настаня / преместя пчелина си.  

  Прилагам за справка: Удостоверение за животновъден обект от Областна 

дирекция по безопасност на храните гр. Исперих 

С Уважение, 

Подпис: ________________ 
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Приложение №3 

по чл.20, ал. 6 от 

Наредба № 28 на ОбС Исперих 

 

 

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за прекратяване на подвижното пчеларство 

От _____________________________________________________________________ 

/име, презиме, фамилия/ 

 

ЕГН   

/попълва се само от еднолични търговци и физически лица/ 

 

постоянен адрес/адрес на управление: гр. _______________________________________ 

 

ул./ж.к./ ___________________________________, №_______, вх.____, ет._____, ап.___ 

 

управител на _______________________________________________________________ 

                                  /точното наименование на фирмата и правната форма/ 

  

ЕИК/БУЛСТАТ  

 

собственик на пчелин № _____________________________ 

 

телефон за контакти: ______________________, е-адрес: __________________________ 

  

ДЕКЛАРИРАМ, 

 

че от /дата/ _____________________ изнасям разположените за подвижно пчеларство в 

 

___________________________________________________________________________ 

/№ на имот, местност, землище ЕКАТТЕ/ 

 

____________________ /броя/ пчелни семейства. 

 

 Прилагам ветеринарномедицинско свидетелство за здравословното състояние на 

пчелни семейства № __________________ от __________________________ год. 

 

 

 Дата: ________________   Декларатор: _____________________ 

                     /подпис/ 
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 ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в 

Община Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

На основание чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) Кметът на 

общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на 

програмата за управление на дейностите по отпадъците през предходната календарна година.  

Програмата за управление на отпадъците в Община Исперих е приета с Решение № 

275 по Протокол № 26 от 16.02.2017 г. на Общински съвет Исперих, който е и контролиращ 

орган по изпълнението й. Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита 

ежегодно и подлежи на актуализация при промяна на фактически и/или нормативни условия 

в процеса на нейната реализация.  

Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците 

генерирани от територията на община Исперих, като разглежда процесите от образуването на 

отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови отпадъци; 

строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – масово разпространени отпадъци; 

разделно събиране на рециклируеми отпадъци и компостиране на  биологичноразградими 

отпадъци. 

Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше през 

изминалата година и подробно описани в приложения към докладната годишен отчет са 

следните: 

1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

 2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване 

и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци. 

3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

4. Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на 

управление на отпадъците. 

 

Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следното 

                                              

                                                 РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.24 от ЗМСМА, чл.52, ал.8 и ал.9 от ЗУО 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в 

Община Исперих за 2017г. 

 

ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областния  

Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2017 Г. 

 

 

На основание чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) Кметът на 

общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на 

програмата за управление на дейностите по отпадъците през предходната календарна година.  

Програмата за управление на отпадъците в Община Исперих е приета с Решение № 

275 по Протокол № 26 от 16.02.2017 г. на Общински съвет Исперих, който е и контролиращ 

орган по изпълнението й. Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита 

ежегодно и подлежи на актуализация при промяна на фактически и/или нормативни условия 

в процеса на нейната реализация.  

 

Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците 

генерирани от територията на община Исперих, като разглежда процесите от образуването на 

отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови отпадъци; 

строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – масово разпространени отпадъци; 

разделно събиране на рециклируеми отпадъци и компостиране на  биологичноразградими 

отпадъци. 

 

Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше през 

изминалата година са следните: 

 

1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

Целта е насърчаване на населението, фирмите и институциите от страна на Общината 

към различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване образуването на 

отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, от които би могло да се намали 

образуването на отпадъците, там където е възможно.  

През годината бяха изпратени писма до всички търговски обекти на територията на 

града с указания за разделно събиране на хартиените отпадъци. 

Събирането и извозването на битови отпадъци през 2017г. се извършва по график, 

съгласно договора с „А.С.А България” ЕООД и Заповед №809/ 05.10.2016 г. на кмета на 

община Исперих. Със заповедта ежегодно до 31 октомври се определят границите на 

районите, в които се извършва тази дейност, както и честотата на сметоизвозване.  

 През 2017 г. не са закупувани съдове за отпадъци. Декларация по образец за 

определяне на такса битови отпадъци според количеството на генерираните отпадъци 

подадоха общо шест броя учреждения. 

 

 2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци. 

Съгласно Закона за управление на отпадъците са поставени Национални цели за 

разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. 

Изпълнението им е възложено на Общините, включени в регионите за управление на 
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отпадъците. Целта на тези мерки са да се увеличат количествата на рециклирани и 

оползотворени отпадъци и да се намали тяхното депониране на Регионалните депа. 

Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и стъкла следва да се разглеждат като ресурс, от 

който могат да се извлекат както екологични, така и финансови ползи.  

Целта е увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци. За постигане на тези цели 

общината е сключила договори със следните дружества за разделно събиране и 

оползотворяване на отпадъците: 

 

- В изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците, община 

Исперих има сключен договор с ''Екоколект'' АД за въвеждане система за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки. Териториалния обхват на системата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки за община Исперих е, както следва : 

 

Населено място Жълти - за 

пластмаса, 

хартия и метали 

Зелени -  за 

стъкло 

град Исперих 46 броя 46 броя 

село Подайва 10 броя 10 броя 

село Лъвино 7 броя 7 броя 

село Китанчево 9 броя 9 броя 

село Вазово 6 броя 6 броя 

село Свещари 5 броя 5 броя 

село Драгомъж 2 броя 2 броя 

село Голям Поровец 2 броя 2 броя 

село Старо селище 3 броя 3 броя 

село Йонково 6 броя 6 броя 

село Бърдоква 2 броя 2 броя 

село Лудогорци 6 броя 6 броя 

село Малко Йонково 3 броя 3 броя 

 Общо 109 броя Общо 109 броя 

 Разделното събиране на отпадъците през 2017г. обхваща територията на цялата 

община. 

Контейнери за разделно за разделно събиране на отпадъци и опаковки, модел ''Бобър'' с 

обем 1100 литра са общо 218 броя, в това число: 

 Жълт с надписи за пластмаса, хартия и метали – 109 броя; 

 Зелен с надписи за стъкло – 109 броя; 

 

- Електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/ - Община Исперих е сключила 

договор за сътрудничество № 25/22.03.2017 г. с организация по оползотворяване на 

отпадъците от ИУЕЕО - „ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД. 

Избраната система между двете страни за събиране на отпадъците от домакинствата е 

събиране, чрез мобилни групи на място от домовете на гражданите. 
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- Батерии и акумулатори - Задълженията на общината в това отношение са 

определени в „Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори” (ПМС №351/27.12.2012 г. ДВ бр.2/08.01.2013 г.). Съгласно чл.27 ал.1 от 

Наредбата, кметът на общината организира дейностите по разделно събиране на портативни 

и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и/или оказва съдействие 

на организациите по оползотворяване на НУБА като в това число определя местата за 

разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и местата за 

предаване. Сключен е договор за сътрудничество № 21А от 27.02.2012 г. с „ТРАНСИС 

БАТЕРИ” ООД за събиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и 

акумулатори.  На 25 точки в общината - магазини и кметства  са разположени кошчета за 

събиране на негодни за употреба портативни батерии НУБА. След запълване на кошчетата 

същите се събират 2 пъти годишно от организацията по оползотворяване “Трансис батери” 

ООД, с която общината има сключен договор 

- Негодни за употреба гуми - С “Наредбата за изискванията за третиране на излезли 

от употреба гуми”, приета с ПМС № 221/14.09.2012 г., обн., ДВ, бр. 73 от 25.09.2012 г., се 

вменяват отново същите изисквания, както на по - горните специфични отпадъци, а именно 

определяне на места за събиране на ИУГ на територията на Общината и съдействие за 

извършване на дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за оползотворяване. 

Община Исперих има сключен договор за сътрудничество № 23 с „ТРАНСИС 

ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД подписан на 27.02.2012 г. 

 

3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

Оперативната цел на този приоритет е подобряване качеството на информацията и 

административния капацитет в Общината.  

Община Исперих има разработена наредба, касаеща управление на отпадъците. 

Наредбата е инструмент, чрез който на местно ниво се извършва правен контрол върху 

дейностите по отпадъците.  

Наредбата е изготвена съобразно изискванията на чл.22 от ЗУО. В нея са заложени 

следните забрани и задължения:  

Контрол на изхвърлянето на отпадъците;  

- Забрана за смесване на определени видове отпадъци;  

- Ред за ползване на системите за отпадъци;  

- Ред и начин на третиране на битови, строителни, производствени отпадъци, отпадъци от 

опаковки;  

- Забрани за разпиляване и изнасяне на отпадъци от контейнерите;  

- Забрана изхвърлянето на отпадъци извън регламентираните за целта места;  

- Изгаряне на отпадъци;  

- Ред за третиране и съхраняване на опасни отпадъци – ИУМПС, ИУЕЕО, ИУГ, НУБА и 

др. 

4. Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията 

на управление на отпадъците. 

 

 Участието на обществеността е най-важния фактор при управлението на дейностите 

по отпадъците.  

http://sofapis01:7000/p.php?i=572166
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  Всички предвидени мерки и цели в настоящата програма и разработените 

подпрограми към нея са неизпълними без привличане на съдействие от граждани, фирми, 

организации и др. Именно за това е необходимо изграждане и поддържане на ефективна 

политика за работа с обществеността.  

През септември 2017г. Община Исперих участва в националната доброволческа 

инициатива на Би ти ви - „Да изчистим България заедно“. 

Обособени бяха местата за почистване от доброволци, заявили предварително желание 

за участие. В кампанията се включиха всички кметства, училища, учреждения и институции. 

В дните на кампанията за количеството депонирани отпадъци не се дължаха отчисления 

съгласно ЗУО. Съгласно предварително обявен график от всички квартали в града бяха 

почистени междублоковите пространства, събрани и извозени градински, едрогабаритни и 

др. отпадъци. 

Битови отпадъци - Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са 

“отпадъците от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са 

отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други 

организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с 

изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство). 

В община Исперих битовите отпадъци се обезвреждат единствено чрез депонирането им. На 

територията на общината не се прилагат компостиране и изгаряне на битови отпадъци. 

Фирмата, извършваща сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците е “ЕФ СИ СИ  

БЪЛГАРИЯ” ЕООД, въз основа на сключен договор от 06.02.2017 г. Фирмата извършва 

събиране и извозване на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на община 

Исперих в обхвата определен със Заповед  № 809/05.10.2016 г. на Кмета на община Исперих. 

Изхвърлянето на отпадъците се извършва само на Регионално депо Разград, намиращо се на 

площадка в местността „Орлян Бурляк“ в землището на град Разград. Фирмата изпълнител  е 

осигурила 1030 броя контейнери тип „Бобър“ с обем 1100 литра и 165 броя улични кошчета 

за изпълнение на дейностите. 

Извозени отпадъци от контейнерите през 2017г. са 6791,77 т; Получени отпадъци от 

опаковки, подлежащи на рециклиране – общо 7,299 т, в това число пластмаси – 2,008 т, 

хартия – 2,095 т, стъкло – 3,170 т и метали – 0,026 т.  

Община Исперих участва в Регионално сдружение по реда на Закона за управление на 

отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците. Регионалното сдружение на регион Разград – включва следните 

общини от област Разград: Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и Цар Калоян. 

 

През годината се почистиха всички констатирани замърсени с отпадъци площи в 

населените места на общината. Извършва се периодичен контрол върху:  

- предоставено ползване „тротоарно право” при строителни и ремонтни дейности; 

- нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци;  

- изпълнение на графици за сметосъбиране и сметоизвозване;  

 

За постигане на основни цели, заложени в Програмата за управление на отпадъците, и 

за в бъдеще Община Исперих ще продължи целенасоченото изпълнение на предвидените в 

нея мерки. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на водещата комисия да докладвате 

становището на комисията. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

26.03.2018 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 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. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.03.2018 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                № 484 

 

На основание чл.21, ал.1 т.24 от ЗМСМА, чл.52, ал.8 и ал.9 от ЗУО 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в 

Община Исперих за 2017г. 

 

ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областния  

Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2017 Г. 

 

 

На основание чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) Кметът на 

общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на 

програмата за управление на дейностите по отпадъците през предходната календарна година.  

Програмата за управление на отпадъците в Община Исперих е приета с Решение № 

275 по Протокол № 26 от 16.02.2017 г. на Общински съвет Исперих, който е и контролиращ 

орган по изпълнението й. Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита 

ежегодно и подлежи на актуализация при промяна на фактически и/или нормативни условия 

в процеса на нейната реализация.  

 

Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците 

генерирани от територията на община Исперих, като разглежда процесите от образуването на 

отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови отпадъци; 

строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – масово разпространени отпадъци; 

разделно събиране на рециклируеми отпадъци и компостиране на  биологичноразградими 

отпадъци. 

 

Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше през 

изминалата година са следните: 

 

1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

Целта е насърчаване на населението, фирмите и институциите от страна на Общината 

към различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване образуването на 

отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, от които би могло да се намали 

образуването на отпадъците, там където е възможно.  

През годината бяха изпратени писма до всички търговски обекти на територията на 

града с указания за разделно събиране на хартиените отпадъци. 

Събирането и извозването на битови отпадъци през 2017г. се извършва по график, 

съгласно договора с „А.С.А България” ЕООД и Заповед №809/ 05.10.2016 г. на кмета на 

община Исперих. Със заповедта ежегодно до 31 октомври се определят границите на 

районите, в които се извършва тази дейност, както и честотата на сметоизвозване.  
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 През 2017 г. не са закупувани съдове за отпадъци. Декларация по образец за 

определяне на такса битови отпадъци според количеството на генерираните отпадъци 

подадоха общо шест броя учреждения. 

 

 2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци. 

Съгласно Закона за управление на отпадъците са поставени Национални цели за 

разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. 

Изпълнението им е възложено на Общините, включени в регионите за управление на 

отпадъците. Целта на тези мерки са да се увеличат количествата на рециклирани и 

оползотворени отпадъци и да се намали тяхното депониране на Регионалните депа. 

Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и стъкла следва да се разглеждат като ресурс, от 

който могат да се извлекат както екологични, така и финансови ползи.  

Целта е увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци. За постигане на тези цели 

общината е сключила договори със следните дружества за разделно събиране и 

оползотворяване на отпадъците: 

 

- В изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците, община 

Исперих има сключен договор с ''Екоколект'' АД за въвеждане система за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки. Териториалния обхват на системата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки за община Исперих е, както следва : 

 

Населено място Жълти - за 

пластмаса, 

хартия и метали 

Зелени -  за 

стъкло 

град Исперих 46 броя 46 броя 

село Подайва 10 броя 10 броя 

село Лъвино 7 броя 7 броя 

село Китанчево 9 броя 9 броя 

село Вазово 6 броя 6 броя 

село Свещари 5 броя 5 броя 

село Драгомъж 2 броя 2 броя 

село Голям Поровец 2 броя 2 броя 

село Старо селище 3 броя 3 броя 

село Йонково 6 броя 6 броя 

село Бърдоква 2 броя 2 броя 

село Лудогорци 6 броя 6 броя 

село Малко Йонково 3 броя 3 броя 

 Общо 109 броя Общо 109 броя 

 Разделното събиране на отпадъците през 2017г. обхваща територията на цялата 

община. 

Контейнери за разделно за разделно събиране на отпадъци и опаковки, модел ''Бобър'' с 

обем 1100 литра са общо 218 броя, в това число: 

 Жълт с надписи за пластмаса, хартия и метали – 109 броя; 
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 Зелен с надписи за стъкло – 109 броя; 

 

- Електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/ - Община Исперих е сключила 

договор за сътрудничество № 25/22.03.2017 г. с организация по оползотворяване на 

отпадъците от ИУЕЕО - „ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД. 

Избраната система между двете страни за събиране на отпадъците от домакинствата е 

събиране, чрез мобилни групи на място от домовете на гражданите. 

 

- Батерии и акумулатори - Задълженията на общината в това отношение са 

определени в „Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори” (ПМС №351/27.12.2012 г. ДВ бр.2/08.01.2013 г.). Съгласно чл.27 ал.1 от 

Наредбата, кметът на общината организира дейностите по разделно събиране на портативни 

и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и/или оказва съдействие 

на организациите по оползотворяване на НУБА като в това число определя местата за 

разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и местата за 

предаване. Сключен е договор за сътрудничество № 21А от 27.02.2012 г. с „ТРАНСИС 

БАТЕРИ” ООД за събиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и 

акумулатори.  На 25 точки в общината - магазини и кметства  са разположени кошчета за 

събиране на негодни за употреба портативни батерии НУБА. След запълване на кошчетата 

същите се събират 2 пъти годишно от организацията по оползотворяване “Трансис батери” 

ООД, с която общината има сключен договор 

- Негодни за употреба гуми - С “Наредбата за изискванията за третиране на излезли 

от употреба гуми”, приета с ПМС № 221/14.09.2012 г., обн., ДВ, бр. 73 от 25.09.2012 г., се 

вменяват отново същите изисквания, както на по - горните специфични отпадъци, а именно 

определяне на места за събиране на ИУГ на територията на Общината и съдействие за 

извършване на дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за оползотворяване. 

Община Исперих има сключен договор за сътрудничество № 23 с „ТРАНСИС 

ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД подписан на 27.02.2012 г. 

 

4. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

Оперативната цел на този приоритет е подобряване качеството на информацията и 

административния капацитет в Общината.  

Община Исперих има разработена наредба, касаеща управление на отпадъците. 

Наредбата е инструмент, чрез който на местно ниво се извършва правен контрол върху 

дейностите по отпадъците.  

Наредбата е изготвена съобразно изискванията на чл.22 от ЗУО. В нея са заложени 

следните забрани и задължения:  

Контрол на изхвърлянето на отпадъците;  

- Забрана за смесване на определени видове отпадъци;  

- Ред за ползване на системите за отпадъци;  

- Ред и начин на третиране на битови, строителни, производствени отпадъци, отпадъци от 

опаковки;  

- Забрани за разпиляване и изнасяне на отпадъци от контейнерите;  

- Забрана изхвърлянето на отпадъци извън регламентираните за целта места;  

- Изгаряне на отпадъци;  

http://sofapis01:7000/p.php?i=572166
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- Ред за третиране и съхраняване на опасни отпадъци – ИУМПС, ИУЕЕО, ИУГ, НУБА и 

др. 

4. Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията 

на управление на отпадъците. 

 

 Участието на обществеността е най-важния фактор при управлението на дейностите 

по отпадъците.  

  Всички предвидени мерки и цели в настоящата програма и разработените 

подпрограми към нея са неизпълними без привличане на съдействие от граждани, фирми, 

организации и др. Именно за това е необходимо изграждане и поддържане на ефективна 

политика за работа с обществеността.  

През септември 2017г. Община Исперих участва в националната доброволческа 

инициатива на Би ти ви - „Да изчистим България заедно“. 

Обособени бяха местата за почистване от доброволци, заявили предварително желание 

за участие. В кампанията се включиха всички кметства, училища, учреждения и институции. 

В дните на кампанията за количеството депонирани отпадъци не се дължаха отчисления 

съгласно ЗУО. Съгласно предварително обявен график от всички квартали в града бяха 

почистени междублоковите пространства, събрани и извозени градински, едрогабаритни и 

др. отпадъци. 

Битови отпадъци - Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са 

“отпадъците от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са 

отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други 

организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с 

изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство). 

В община Исперих битовите отпадъци се обезвреждат единствено чрез депонирането им. На 

територията на общината не се прилагат компостиране и изгаряне на битови отпадъци. 

Фирмата, извършваща сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците е “ЕФ СИ СИ  

БЪЛГАРИЯ” ЕООД, въз основа на сключен договор от 06.02.2017 г. Фирмата извършва 

събиране и извозване на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на община 

Исперих в обхвата определен със Заповед  № 809/05.10.2016 г. на Кмета на община Исперих. 

Изхвърлянето на отпадъците се извършва само на Регионално депо Разград, намиращо се на 

площадка в местността „Орлян Бурляк“ в землището на град Разград. Фирмата изпълнител  е 

осигурила 1030 броя контейнери тип „Бобър“ с обем 1100 литра и 165 броя улични кошчета 

за изпълнение на дейностите. 

Извозени отпадъци от контейнерите през 2017г. са 6791,77 т; Получени отпадъци от 

опаковки, подлежащи на рециклиране – общо 7,299 т, в това число пластмаси – 2,008 т, 

хартия – 2,095 т, стъкло – 3,170 т и метали – 0,026 т.  

Община Исперих участва в Регионално сдружение по реда на Закона за управление на 

отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците. Регионалното сдружение на регион Разград – включва следните 

общини от област Разград: Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и Цар Калоян. 

 

През годината се почистиха всички констатирани замърсени с отпадъци площи в 

населените места на общината. Извършва се периодичен контрол върху:  

- предоставено ползване „тротоарно право” при строителни и ремонтни дейности; 

- нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци;  

- изпълнение на графици за сметосъбиране и сметоизвозване;  
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За постигане на основни цели, заложени в Програмата за управление на отпадъците, и 

за в бъдеще Община Исперих ще продължи целенасоченото изпълнение на предвидените в 

нея мерки. 

 
 

 

 

 

 ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Одобряване на подробен устройствен план  и промяна в характера на 

собствеността от публична в частна на поземлен имот № 03472.40.135 по кадастралната карта 

на с.Белинци, община Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

 Във връзка с възникнали нови общински нужди за част от поземлен имот № 

03472.40.135 по кадастралната карта на с.Белинци е изработен подробен устройствен план – 

план за регулация на УПИ I, квартал 21 по регулационния план на с.Белинци, представляващ 

поземлен имот № 03472.40.135 по кадастралната карта на селото. 

Имотът,предмет на изменение е с начин на трайно ползване Обществен селищен 

парк,градина с площ 2 756 кв.м с местонахождение с.Белинци, ул. „Васил Левски“ с Акт за 

публична общинска собственост № 5621 от 19.11.2013год. 

 Подробният устройствен план – план за регулация е изработен по смисъла на чл.134, 

ал.1, т.2 и ал.2, ал.6 от Закона за устройство на територията при спазване на условията на 

чл.62а, ал.4 от същия закон. 

В изпълнение на чл.62, ал.9 от Закона за устройство на територията с решение на 

Общински съвет се приемат подробни устройствени  планове за паркове и градини. 

При направеното изменение на плана се обособява нов поземлен имот с площ 400 кв.м 

с начин на трайно ползване за друг вид обществен обект, комплекс и като такъв придобива 

характер на частна общинска собственост. 

  

 Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следните: 

 

        РЕШЕНИЯ: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.62, ал.9 и чл.62а, ал.4  от Закона за устройство на територията и 

чл.5, ал. 1, ал.5 и ал.6 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Одобрява подробен устройствен план – план за регулация на УПИ  I, квартал 21 по 

регулационния план на с.Белинци, представляващ поземлен имот № 03472.40.135 по 
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кадастралната карта на селото с начин на трайно ползване Обществен селищен  парк, градина 

с площ 2 756 кв.м, с местонахождение с.Белинци, ул. „Васил Левски“. 

 

 2. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на част от имот 

№03472.40.135 по кадастралната карта на с.Белинци с площ 400 кв.м от „Обществен селищен 

парк, градина“ на „ За друг обществен обект, комплекс“ .  

 

 3. Обявява за частна общинска собственост  поземлен имот № 03472.40.343 с площ 400 

кв.м по кадастралната карта на с.Белинци, образуван от разделянето на поземлен имот № 

03472.40.135 с начин на трайно ползване Обществен селищен  парк, градина с площ 2 756 

кв.м, с местонахождение с.Белинци, ул. „Васил Левски“ с Акт за публична общинска 

собственост № 5621 от 19.11.2013год. 

   

        4.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

 5.Настоящето 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 гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 За протокола залата напусна общинския съветник Росица Митева и Председател на 

ПК по „ Законност и обществен ред” и присъстващите общински съветници в зала са 24 

наново. 

 Моля,  председателя на водещата комисия за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

26.03.2018 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 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. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.03.2018 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 



 81 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Нурула да докладвате становището на Вашата комисия, тъй като г-

жа Митева поради изникнал ангажимент трябваше да напусне залата. 

 

 Хамди Нурула – за председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 26.03.2018 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                                      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, Кмета на кметство с.  Белинци за становище. 

 

 Севгин Сюлейман – Кмет на кметство с. Белинци. 

 Нямам възражения по проекто решението. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя, по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименнно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  29.03.2018 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

  Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Одобряване на подробен устройствен план  и промяна в характера на 

собствеността от публична в частна на поземлен имот № 03472.40.135 по кадастралната карта 

на с.Белинци, община Исперих 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  
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11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД   Против  П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 23 1 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                № 485 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.62, ал.9 и чл.62а, ал.4  от Закона за устройство на територията и 

чл.5, ал. 1, ал.5 и ал.6 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява подробен устройствен план – план за регулация на УПИ  I, квартал 21 по 

регулационния план на с.Белинци, представляващ поземлен имот № 03472.40.135 по 

кадастралната карта на селото с начин на трайно ползване Обществен селищен  парк, градина 

с площ 2 756 кв.м, с местонахождение с.Белинци, ул. „Васил Левски“. 

 

 

2. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на част от имот №03472.40.135 

по кадастралната карта на с.Белинци с площ 400 кв.м от „Обществен селищен парк, градина“ 

на „ За друг обществен обект, комплекс“ .  

 

3. Обявява за частна общинска собственост  поземлен имот № 03472.40.343 с площ 400 

кв.м по кадастралната карта на с.Белинци, образуван от разделянето на поземлен имот № 

03472.40.135 с начин на трайно ползване Обществен селищен  парк, градина с площ 2 756 

кв.м, с местонахождение с.Белинци, ул. „Васил Левски“ с Акт за публична общинска 

собственост № 5621 от 19.11.2013год. 



 83 

   

       4.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

5.Настоящето 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 гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани поземлени 

имоти, находящи се в с. Конево и  с.Китанчево, община Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост поземлени имоти – частна 

общинска собственост могат да бъдат отдадени под наем за срок не по дълъг от 10 години 

след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предложението ни е за 

два имота, находящи се в с. Конево и  с.Китанчево  да се проведе публичен търг с явно 

наддаване като срока за отдаването им да е пет години.  

В общинската администрация има постъпили заявления от заинтересовани лица, които 

желаят да стопанисват общинските поземлени имоти.   

 Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27  за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти; 

- определяне условията за отдаване под наем  на незастроени поземлени имоти. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 

5 (пет) години на следните поземлени имоти (дворни места),както следва: 

1. Урегулиран поземлен имот  XVII-154 (римско седемнадесет тире сто  петдесет и 

четири ) в квартал 26 (двадесет и шест) с начин на трайно ползване дворно място  с площ 1 

025 (хиляда двадесет и пет) кв.м с адрес с. Конево, ул. „Хан Аспарух“ по регулационния план 

на селото, одобрен със Заповед № 5292/1952год. на Кмета на община Исперих при граници на 

имота: север – УПИ XVIII-151 в кв. 26; изток -ул. „Хан Аспарух“; юг – УПИ XIX-154 в кв.26 
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и запад – УПИ III -152 в кв.26, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6557 от 

05.02.2018год. вписан в Агенцията по вписванията на 13.02.2018год.  

 

 2. Поземлен имот № 37010.90.87 (тридесет и седем хиляди и десет точка деветдесет 

точка осемдесет и седем) с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1 048 

(хиляда четиридесет и осем) кв.м. с адрес с. Китанчево, ул. „Хан Аспарух“  № 19 по 

кадастралната карта на селото одобрена със Заповед 300-5-71/03.12.2004год. на 

Изпълнителния Директор на АК при граници на имота: имоти с № 37010.90.361; № 

37010.90.88 и №37010.90.84 съгласно Акт за частна общинска собственост № 5185 от 

12.11.2012год. вписан в Агенцията по вписванията на 16.11.2012год. 

 

  ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар.  

  

III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг и 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.      

  

 ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 -  дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля,  председателя на водещата комисия за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

26.03.2018 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 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. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.03.2018 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.  
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         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Нурула да докладвате становището на Вашата комисия . 

 

 Хамди Нурула – за председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 26.03.2018 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                                      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, Кмета на кметство с.  Китанчево за становище. 

 

 Орхан Халим – Кмет на кметство с.Китанчево . 

 Нямам възражения по проекто решението. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, кметския наместник на кметство с.  Конево за становище. 

 

 Велико – Кметски наместник  на кметство с. Конево. 

 Нямам възражения по проекто решението. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Колеги преминаваме към обсъждане на докладната записка и проекта за решение. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – заместник председател на Общински съвет Исперих. 

 Тези земи за пръв път ли се отдават под наем? 

  

 Отговор на въпроса бе даден от г-жа Нуртен Хасанова – Началник отдел „ Общинска 

собственост” – тези земи не се отдава за пръв път и се намират в очертанията на селата. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Колеги други въпроси. 

 Няма. 

 Преминаваме към поименнно гласуване 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  29.03.2018 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

  Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани поземлени 

имоти, находящи се в с. Конево и  с.Китанчево, община Исперих. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                № 486 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27  за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти; 

- определяне условията за отдаване под наем  на незастроени поземлени имоти. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5 

(пет) години на следните поземлени имоти (дворни места),както следва: 

1. Урегулиран поземлен имот  XVII-154 (римско седемнадесет тире сто  петдесет и 

четири ) в квартал 26 (двадесет и шест) с начин на трайно ползване дворно място  с площ 1 

025 (хиляда двадесет и пет) кв.м с адрес с. Конево, ул. „Хан Аспарух“ по регулационния план 

на селото, одобрен със Заповед № 5292/1952год. на Кмета на община Исперих при граници на 

имота: север – УПИ XVIII-151 в кв. 26; изток -ул. „Хан Аспарух“; юг – УПИ XIX-154 в кв.26 

и запад – УПИ III -152 в кв.26, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6557 от 

05.02.2018год. вписан в Агенцията по вписванията на 13.02.2018год.  

 

 2. Поземлен имот № 37010.90.87 (тридесет и седем хиляди и десет точка деветдесет 

точка осемдесет и седем) с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1 048 

(хиляда четиридесет и осем) кв.м. с адрес с. Китанчево, ул. „Хан Аспарух“  № 19 по 

кадастралната карта на селото одобрена със Заповед 300-5-71/03.12.2004год. на 

Изпълнителния Директор на АК при граници на имота: имоти с № 37010.90.361; № 

37010.90.88 и №37010.90.84 съгласно Акт за частна общинска собственост № 5185 от 

12.11.2012год. вписан в Агенцията по вписванията на 16.11.2012год. 

 

  ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар.  

  

III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг и 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.      

  

 ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 -  дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

  

 

 

 

 ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлени имоти,  находящи  се в с. Подайва, община 

Исперих, област Разград   
 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 
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 Бейсим Руфад – 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.Подайва,както следва: 

 1. Незастроен урегулиран поземлен имот I-6 в квартал 75,отреден за Жилищно 

застрояване с площ 1040 кв.м по регулационния план на с.Подайва; 

2. Незастроен урегулиран поземлен имот ХIV в квартал 52,  отреден за Жилищно 

застрояване с площ 608 кв.м по регулационния план на с.Подайва; 

3. Незастроен урегулиран поземлен имот ХV в квартал 52,отреден за Жилищно 

застрояване с площ 612  кв.м по регулационния план на с.Подайва. 

      Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2018г. за продажба. 

          

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.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 2018 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 I-6 (римско едно тире шест) в квартал 75 

(седемдесет и пет) отреден за Жилищно застрояване с площ 1 040 (хиляда и четиридесет) 

кв.м по регулационния план на с.Подайва, одобрена със Заповед № 453/14.07.1982год. на 

Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Места» №4, община 

Исперих, област Разград при граници и съседи:   изток – УПИ II-7; запад –улица „Места“ и 

юг – УПИ  VIII-6, съгласно АЧОС № 4477 от 20.11.2009г. вписан в Агенцията по вписванията 

на 03.12.2009год.   

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

3 890,60 (три хиляди осемстотин и деветдесет лева и шестдесет стотинки)лева,  която цена е 

данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000348/20.02.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.  

1.3. Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от  22.02.2018 г.е в размер на 2 267,00 (две хиляди двеста шестдесет и седем) лева. 

   

 2.1.Незастроен урегулиран поземлен имот ХIV(римско четиринадесет) в квартал 52 

(петдесет и две) отреден за Жилищно застрояване с площ 608 (шестстотин и осем) кв.м по 

регулационния план на с.Подайва, одобрена със Заповед № 453/14.07.1982год. на Кмета на 

община Исперих с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Драва» №27, община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: север – УПИ XIII и УПИ XII; изток – извън регулация; 
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юг – ул. „Драва“и запад –УПИ XV, съгласно АЧОС № 4764 от 29.12.2010г. вписан в 

Агенцията по вписванията на 22.03.2011год.   

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

2 274,50 (две хиляди двеста седемдесет и четири лева и петдесет стотинки)лева,  която цена е 

данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000365/22.02.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.  

2.3. Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от  22.02.2018 г.е в размер на 1 788,00 ( хиляда седемстотин осемдесет и осем) лева. 

  

3.1. Незастроен урегулиран поземлен имот ХV(римско петнадесет ) в квартал 52 

(петдесет и две) отреден за Жилищно застрояване с площ 612 (шестстотин и дванадесет) кв.м 

по регулационния план на с.Подайва, одобрена със Заповед № 453/14.07.1982год. на Кмета на 

община Исперих с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Драва» №25б, община 

Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ X и УПИ XI; изток – УПИ ХIV; 

юг- улица „Драва“ и запад –УПИ V-468, съгласно АЧОС № 4765 от 29.12.2010г. вписан в 

Агенцията по вписванията на 22.03.2011год.   

3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

2 289,50 (две хиляди двеста осемдесет и девет лева и петдесет стотинки)лева,  която цена е 

данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000364/22.02.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.  

3.3. Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от  22.02.2018 г. е в размер на 1 800,00 (хиляда и осемстотин ) лева. 

  

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. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля,  председателя на водещата комисия за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

26.03.2018 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 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. 

Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.03.2018 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка. 

                                                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Нурула да докладвате становището на Вашата комисия. 

 

 Хамди Нурула – за председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 26.03.2018 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                                      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, Кмета на кметство с.  Подайва за становище. 

 

 Заид  Кадир – Кмет на кметство с.Подайва . 

 Нямам възражения по проекто решението. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Колеги преминаваме към обсъждане на докладната записка и проекта за решение. 

 Иматели предложения, становища по проекта за решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименнно гласуване 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  29.03.2018 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

  Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлени имоти,  находящи  се в с. Подайва, община 

Исперих, област Разград   
 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                № 487 
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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 2018 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 I-6 (римско едно тире шест) в квартал 75 

(седемдесет и пет) отреден за Жилищно застрояване с площ 1 040 (хиляда и четиридесет) 

кв.м по регулационния план на с.Подайва, одобрена със Заповед № 453/14.07.1982год. на 

Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Места» №4, община 

Исперих, област Разград при граници и съседи:   изток – УПИ II-7; запад –улица „Места“ и 

юг – УПИ  VIII-6, съгласно АЧОС № 4477 от 20.11.2009г. вписан в Агенцията по вписванията 

на 03.12.2009год.   

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

3 890,60 (три хиляди осемстотин и деветдесет лева и шестдесет стотинки)лева,  която цена е 

данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000348/20.02.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.  

1.3. Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от  22.02.2018 г.е в размер на 2 267,00 (две хиляди двеста шестдесет и седем) лева. 

   

 2.1.Незастроен урегулиран поземлен имот ХIV(римско четиринадесет) в квартал 52 

(петдесет и две) отреден за Жилищно застрояване с площ 608 (шестстотин и осем) кв.м по 

регулационния план на с.Подайва, одобрена със Заповед № 453/14.07.1982год. на Кмета на 

община Исперих с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Драва» №27, община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: север – УПИ XIII и УПИ XII; изток – извън регулация; 

юг – ул. „Драва“и запад –УПИ XV, съгласно АЧОС № 4764 от 29.12.2010г. вписан в 

Агенцията по вписванията на 22.03.2011год.   

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

2 274,50 (две хиляди двеста седемдесет и четири лева и петдесет стотинки)лева,  която цена е 

данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000365/22.02.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.  

2.3. Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от  22.02.2018 г.е в размер на 1 788,00 ( хиляда седемстотин осемдесет и осем) лева. 

  

3.1. Незастроен урегулиран поземлен имот ХV(римско петнадесет ) в квартал 52 

(петдесет и две) отреден за Жилищно застрояване с площ 612 (шестстотин и дванадесет) кв.м 

по регулационния план на с.Подайва, одобрена със Заповед № 453/14.07.1982год. на Кмета на 

община Исперих с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Драва» №25б, община 

Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ X и УПИ XI; изток – УПИ ХIV; 

юг- улица „Драва“ и запад –УПИ V-468, съгласно АЧОС № 4765 от 29.12.2010г. вписан в 

Агенцията по вписванията на 22.03.2011год.   

3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

2 289,50 (две хиляди двеста осемдесет и девет лева и петдесет стотинки)лева,  която цена е 

данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000364/22.02.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.  
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3.3. Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от  22.02.2018 г. е в размер на 1 800,00 (хиляда и осемстотин ) лева. 

  

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 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския 

поземлен фонд и  условията за отдаването им под наем за селскостопанската 2018/2019година 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет по предложение на 

кмета на общината определя маломерните имоти от Общинския поземлен фонд, които могат 

да се отдават под наем за една година без търг или конкурс. 

 Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл.7 от Наредба  

№ 28  за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на 

Община Исперих, приет  от  Общински съвет – Исперих , като съгласно ал. 4 от същия член 

като маломерни се определят тези имоти, които са с площ до 3 дка. 

 Във връзка с горе  изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да вземе 

следните 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.5, т.1 и чл.7 от Наредба № 28  за 

управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община 

Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на маломерните имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен 

фонд 

        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. 1.Определя маломерните имоти от Общински поземлен фонд на територията на  

община Исперих  по населени места, номера на имоти, документи за собственост и площи, 
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описани в таблица – Приложение №1 , което е неразделна част от настоящото решение за 

селскостопанската 2018/2019година. 

 

2. Възлага на кмета на Община Исперих да обяви на интернет страницата на общината, 

а на кметовете по населените места в кметствата списъка на маломерните имоти   по 

Приложения №1  .   

 

II.1.Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към Община 

Исперих. 

 2. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе публично 

оповестен търг с явно наддаване съгласно изискванията на Глава пета от Наредба №27 на 

ОбС Исперих. 

3. Определя срок за подаване на заявления от лицата желаещи да ползват маломерните 

имоти от Общинския поземлен фонд  до 30.04.2018г. включително. 

 

III.1.Договорите за наем за маломерните имоти да се сключат за      

селскостопанската 2018/2019 година. 

 2. Определя средна рентна наемна цена за имотите  в размер на 45,00 (четиридесет и 

пет ) лева на декар,  съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС –

Исперих. 

 

ІV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

         

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Маломерни имоти - 2018г. 
      

      

№ Землище АОС НТП № на имот Площ/дка 

1 с. Белинци 6012/12.02.2016г. Нива 03472.10.139 1,616 

2 с. Белинци 4237/11.09.2012г. Нива 03472.10.153 0,809 

3 с. Белинци 4246/11.09.2012г. Нива 03472.10.261 1,455 

4 с. Белинци 4279/05.11.2012г. Нива/земеделска 03472.35.17 1,192 

5 с. Белинци 5042/10.01.2012г. нива 03472.290.19 1,191 

          6,263 

1 с. Бърдоква 5277/18.02.2013г. Нива 000078 1,947 

          1,947 

1 с. Вазово 5405/15.03.2013г. Нива 10015.11.54 2,283 

2 с. Вазово 5364/28.02.2013г. Нива 10015.20.37 1,269 

3 с. Вазово 5353/28.02.2013г. Нива 10015.20.40 0,305 

4 с. Вазово 5410/15.03.2013г. Нива 10015.20.46 0,627 

5 с. Вазово 5348/28.02.2013г. Нива 10015.20.47 0,329 

6 с. Вазово 5349/28.02.2013г. Нива 10015.20.48 1,146 

7 с. Вазово 5347/28.02.2013г. Нива 10015.20.49 0,919 

8 с. Вазово 5346/28.02.2013г. Нива 10015.20.50 1,671 

9 с. Вазово 5354/28.02.2013г. Нива 10015.20.54 0,933 

10 с. Вазово 5340/28.02.2013г. Нива 10015.20.82 1,264 

11 с. Вазово 5341/28.02.2013г. Нива 10015.20.83 1,149 

          11,895 

1 
с. Голям 
Поровец 5197/17.01.2013г. др.вид нива 15953.2.7 1,675 
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2 
с. Голям 
Поровец 5201/17.01.2013г. др.вид нива 15953.5.3 0,584 

3 
с. Голям 
Поровец 5194/17.01.2013г. др.вид нива 15953.8.11 0,931 

4 
с. Голям 
Поровец 5936/19.08.2015г. Нива/ОПФ 15953.13.28 2,398 

5 
с. Голям 
Поровец 5935/19.08.2015г. Нива/ОПФ 15953.17.5 1,399 

6 
с. Голям 
Поровец 5934/19.08.2015г. Нива/ОПФ 15953.19.37 1,602 

7 
с. Голям 
Поровец 5933/19.08.2015г. Нива/ОПФ 15953.23.1 2,100 

8 
с. Голям 
Поровец 5932/19.08.2015г. Нива/ОПФ 15953.35.48 2,020 

9 
с. Голям 
Поровец 4709/12.11.2010г. Нива/ОПФ 15953.39.29 1,917 

          14,626 

1 с. Делчево 2406/09.03.2009г. Нива 018018 1,268 

2 с. Делчево 2415/09.03.2009г. Нива 020002 0,404 

3 с. Делчево 2416/09.03.2009г. Нива 020003 0,517 

4 с. Делчево 2425/09.03.2009г. Нива 021004 0,979 

5 с. Делчево 2428/09.03.2009г. Нива 021007 0,668 

6 с. Делчево 2434/09.03.2009г. Нива 023003 2,236 

7 с. Делчево 2439/09.03.2009г. Нива 023008 2,173 

8 с. Делчево 2411/09.03.2009г. Нива 026109 1,125 

9 с. Делчево 2412/09.03.2009г. Нива 028001 0,848 

          10,218 

1 с. Драгомъж 2780/20.03.2009г. нива 002055 1,088 

2 с. Драгомъж 2845/23.03.2009г. нива 018443 0,915 

          2,003 

1 с. Духовец 3443/21.04.2009г. Нива 24150.10.109 0,431 

2 с. Духовец 3444/21.04.2009г. Нива 24150.10.110 0,782 

3 с. Духовец 3445/21.04.2009г. Нива 24150.10.114 2,085 

4 с. Духовец 3447/21.04.2009г. Нива 24150.10.120 2,725 

5 с. Духовец 3454/22.04.2009г. Нива 24150.10.143 0,962 

6 с. Духовец 3461/22.04.2009г. Нива 24150.10.164 2,604 

7 с. Духовец 3401/17.04.2009г. Нива 24150.12.43 0,890 

8 с. Духовец 3403/17.04.2009г. Нива 24150.16.20 1,990 

9 с. Духовец 4201/23.07.2009г. Нива 24150.17.38 0,986 

10 с. Духовец 3404/17.04.2009г. Нива 24150.21.4 0,316 

11 с. Духовец 4200/23.07.2009г. Нива 24150.21.21 1,507 

12 с. Духовец 3406/17.04.2009г. Нива 24150.26.7 1,114 

13 с. Духовец 3408/17.04.2009г. Нива 24150.28.2 0,500 

14 с. Духовец 4220/23.07.2009г. Нива 24150.30.10 0,989 

15 с. Духовец 3410/17.04.2009г. Нива 24150.34.24 1,914 

16 с. Духовец 3411/17.04.2009г. Нива 24150.38.5 1,998 

17 с. Духовец 3420/17.04.2009г. Нива 24150.46.15 0,894 

18 с. Духовец 3422/21.04.2009г. Нива 24150.46.62 2,101 

          24,788 

1 с. Йонково 2597/17.03.2009г. нива 011013 2,554 

2 с. Йонково 2617/18.03.2009г. нива 019091 1,066 

3 с. Йонково 2622/13.03.2009г. нива 026082 0,276 

4 с. Йонково 2649/18.03.2009г. нива 029245 1,970 

5 с. Йонково 2629/16.03.2009г. нива 028117 0,527 

6 с. Йонково 2630/16.03.2009г. нива 028119 1,062 

7 с. Йонково 2632/16.03.2009г. нива 028124 0,638 
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8 с. Йонково 2641/16.03.2009г. нива 029227 0,851 

9 с. Йонково 2650/18.03.2009г. Нива 029247 1,104 

10 с. Йонково 2654/18.03.2009г. Нива 029252 0,837 

11 с. Йонково 2656/18.03.2009г. Нива 029254 0,510 

12 с. Йонково 2304/18.03.2009г. нива 029231 1,744 

13 с. Йонково 2664/18.03.2009г. Нива 032558 0,766 

14 с. Йонково 2667/18.03.2009г. Нива 033508 1,524 

15 с. Йонково 2669/18.03.2009г. Нива 033531 0,440 

16 с. Йонково 2671/18.03.2009г. Нива 035478 1,050 

17 с. Йонково 2672/19.03.2009г. Нива 035481 1,346 

18 с. Йонково 2674/19.03.2009г. Нива 036566 2,670 

19 с. Йонково 2675/19.03.2009г. Нива 036568 2,106 

20 с. Йонково 2676/19.03.2009г. Нива 036570 2,092 

21 с. Йонково 2677/19.03.2009г. Нива 036574 1,692 

22 с. Йонково 2678/19.03.2009г. Нива 036575 1,602 

23 с. Йонково 2681/19.03.2009г. Нива 036584 1,546 

24 с. Йонково 2684/19.03.2009г. Нива 036597 2,012 

25 с. Йонково 5572/30.07.2013г. Нива 036601 0,828 

26 с. Йонково 2686/19.03.2009г. Нива 037589 0,630 

27 с. Йонково 2557/16.03.2009г. нива 020441 2,892 

28 с. Йонково 2565/17.03.2009г. нива 001080 1,733 

29 с. Йонково 2572/17.03.2009г. нива 003021 0,986 

30 с. Йонково 2574/17.03.2009г. нива 004027 1,593 

31 с. Йонково 2584/17.03.2009г. нива 008001 2,280 

32 с. Йонково 5746/16.06.2014г. нива 028106 0,768 

33 с. Йонково 2682/19.03.2009г. Нива 036592 1,423 

34 с. Йонково 5807/21.10.2014г. Нива 033506 1,006 

35 с. Йонково 2665/18.03.2009г. Нива 033259 1,492 

          47,616 

1 с. Китанчево 5231/08.02.2013г. Нива 37010.11.16 0,494 

2 с. Китанчево 3077/12.12.2012г. нива 37010.34.9 2,087 

3 с. Китанчево 5229/08.02.2013г. Нива 37010.49.2 1,150 

4 с. Китанчево 5228/08.02.2013г. Нива 37010.61.1 1,059 

5 с. Китанчево 5227/08.02.2013г. Нива 37010.61.12 1,085 

6 с. Китанчево 5233/08.02.2013г. Нива 37010.66.7 0,530 

          6,405 

1 с. Конево 3002/02.04.2009г. нива 014082 0,617 

2 с. Конево 4305/19.08.2009г. нива 049001 2,236 

          2,853 

1 с. Къпиновци 2244/04.03.2009г. нива 010042 0,540 

2 с. Къпиновци 5698/27.02.2014г. нива 010059 0,350 

          0,890 

1 с. Лудогорци 2523/09.03.2009г. Нива 001037 0,865 

2 с. Лудогорци 2522/09.03.2009г. Нива 001038 0,215 

3 с. Лудогорци 2521/09.03.2009г. Нива 001039 1,288 

4 с. Лудогорци 2499/09.03.2009г. Нива 001063 1,298 

5 с. Лудогорци 2510/09.03.2009г. Нива 004139 1,850 

6 с. Лудогорци 5638/26.11.2013г. Нива 004140 1,707 

7 с. Лудогорци 2492/09.03.2009г. Нива 006166 0,638 

8 с. Лудогорци 2493/09.03.2009г. Нива 006167 0,488 

9 с. Лудогорци 2467/09.03.2009г. Нива 007430 1,372 

10 с. Лудогорци 2468/09.03.2009г. нива 008001 0,285 

11 с. Лудогорци 2469/09.03.2009г. Нива 008002 0,265 

12 с. Лудогорци 2532/09.03.2009г. Нива 022044 1,359 
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13 с. Лудогорци 2530/09.03.2009г. Нива 028065 1,399 

14 с. Лудогорци 2525/09.03.2009г. Нива 028107 1,418 

          14,447 

1 с. Лъвино 6366/28.02.2017г. Др.селск.територия 002159 0,677 

2 с. Лъвино 6367/28.02.2017г. Др.селск.територия 002161 0,274 

3 с. Лъвино 6298/04.11.2016г. Др.селск.територия 002165 1,745 

4 с. Лъвино 2909/30.03.2009г. Нива 004002 0,102 

          2,798 

1 
с. Малък 
Поровец 5534/01.07.13г. друг вид нива 46913.2.9 0,477 

2 
с. Малък 
Поровец 5532/01.07.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.2.10 1,493 

3 
с. Малък 
Поровец 3932/08.06.09г. изоставена нива 46913.2.19 1,336 

4 
с. Малък 
Поровец 5517/01.07.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.6.48 0,869 

5 
с. Малък 
Поровец 5457/13.06.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.6.51 0,546 

6 
с. Малък 
Поровец 5299/21.02.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.7.106 1,469 

7 
с. Малък 
Поровец 5298/21.02.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.7.107 1,050 

8 
с. Малък 
Поровец 4922/08.06.11г. 

изоставена орна 
земя 46913.7.494 1,186 

9 
с. Малък 
Поровец 4921/08.06.11г. 

изоставена орна 
земя 46913.7.495 0,646 

10 
с. Малък 
Поровец 3895/30.05.09г. изоставена нива 46913.7.994 1,198 

11 
с. Малък 
Поровец 3880/28.05.09г. нива 46913.9.961 2,933 

12 
с. Малък 
Поровец 5498/01.07.13г. друг вид нива 46913.29.19 1,489 

13 
с. Малък 
Поровец 5499/01.07.13г. друг вид нива 46913.31.25 1,000 

14 
с. Малък 
Поровец 5471/13.06.13г. друг вид нива 46913.40.9 0,800 

15 
с. Малък 
Поровец 5480/01.07.13г. друг вид нива 46913.44.6 1,963 

16 
с. Малък 
Поровец 5484/01.07.13г. друг вид нива 46913.50.11 1,090 

17 
с. Малък 
Поровец 5485/01.07.13г. друг вид нива 46913.53.6 1,145 

18 
с. Малък 
Поровец 5558/01.07.13г. друг вид нива 46913.62.22 0,629 

19 
с. Малък 
Поровец 5450/13.06.13г. друг вид нива 46913.67.11 0,590 

20 
с. Малък 
Поровец 5448/13.06.13г. друг вид нива 46913.72.11 0,735 

21 
с. Малък 
Поровец 5447/13.06.13г. друг вид нива 46913.73.10 1,202 

22 
с. Малък 
Поровец 5446/13.06.13г. друг вид нива 46913.74.23 0,885 

23 
с. Малък 
Поровец 5445/13.06.13г. друг вид нива 46913.76.15 1,125 

          25,856 

1 с. Печеница 5579/31.07.2013г. нива 019010 0,112 

2 с. Печеница 3979/15.06.2009г. нива 022030 0,209 

          0,321 

1 с. Подайва 3139/06.04.2009г. изоставена нива 000185 1,015 

2 с. Подайва 3228/13.04.2009г. нива 010251 0,622 
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3 с. Подайва 5757/17.06.2014г. нива 010324 1,146 

4 с. Подайва 3236/13.04.2009г. нива 010341 0,768 

5 с. Подайва 3243/13.04.2009г. нива 080017 2,278 

6 с. Подайва 3249/13.04.2009г. нива 080035 0,672 

7 с. Подайва 5605/11.10.2013г. нива 080037 2,639 

8 с. Подайва 5606/11.10.2013г. нива 080038 1,940 

9 с. Подайва 3252/13.04.2009г. нива 080042 0,810 

10 с. Подайва 3253/13.04.2009г. нива 080043 0,367 

11 с. Подайва 3175/09.04.2009г. нива 047007 0,804 

12 с. Подайва 5894/07.07.2015г. нива/ОПФ 053014 1,999 

13 с. Подайва 5912/07.08.2015г. нива/ОПФ 053015 2,300 

14 с. Подайва 4955/14.10.2011г. нива/ОПФ 053023 2,405 

15 с. Подайва 4954/14.10.2011г. нива/ОПФ 053022 1,597 

16 с. Подайва 3269/13.04.2009г. нива 130039 2,305 

          23,667 

1 с. Райнино 5119/14.03.2012г. нива 61875.3.9 1,991 

2 с. Райнино 5129/15.03.2012г. нива ОПФ 61875.4.96 0,327 

3 с. Райнино 5115/14.03.2012г. нива 61875.6.71 0,741 

4 с. Райнино 5116/14.03.2012г. нива 61875.6.72 0,316 

5 с. Райнино 5117/14.03.2012г. нива 61875.6.73 0,430 

6 с. Райнино 5118/14.03.2012г. нива 61875.6.74 0,405 

7 с. Райнино 5121/14.03.2012г. нива 61875.9.36 2,133 

8 с. Райнино 5141/19.03.2012г. нива ОПФ 61875.18.116 0,358 

9 с. Райнино 5142/19.03.2012г. нива ОПФ 61875.18.126 1,376 

10 с. Райнино 5144/19.03.2012г. нива ОПФ 61875.18.132 0,440 

11 с. Райнино 5146/23.03.2012г. нива ОПФ 61875.18.268 0,499 

12 с. Райнино 5150/23.03.2012г. нива ОПФ 61875.18.292 0,895 

13 с. Райнино 5151/23.03.2012г. нива ОПФ 61875.18.293 0,692 

14 с. Райнино 5110/14.03.2012г. нива 61875.19.26 0,366 

15 с. Райнино 5113/14.03.2012г. нива 61875.19.32 1,023 

16 с. Райнино 5120/14.03.2012г. нива 61875.23.20 1,826 

          13,818 

1 с. Свещари 4426/02.10.2009г. Нива 65650.3.64 0,865 

2 с. Свещари 4427/02.10.2009г. Нива 65650.3.65 1,079 

3 с. Свещари 5848/21.04.2015г. Нива/ОПФ 65650.7.29 1,170 

4 с. Свещари 5920/10.08.2015г. Нива/ОПФ 65650.7.30 1,005 

5 с. Свещари 4442/02.10.2009г. Нива 65650.10.339 2,456 

6 с. Свещари 4443/02.10.2009г. Нива 65650.10.341 3,204 

7 с. Свещари 4434/02.10.2009г. Нива 65650.11.86 1,682 

8 с. Свещари 4440/02.10.2009г. Нива 65650.11.97 2,596 

9 с. Свещари 4441/02.10.2009г. Нива 65650.11.98 1,086 

10 с. Свещари 6065/24.03.2016г. Др.вид з.з. 65650.12.9 2,374 

11 с. Свещари 4351/31.08.2009г. Лозе 65650.18.11 0,523 

12 с. Свещари 4352/31.08.2009г. Лозе 65650.18.13 0,523 

13 с. Свещари 4353/31.08.2009г. Лозе 65650.18.17 0,478 

14 с. Свещари 4356/31.08.2009г. Лозе 65650.18.24 0,474 

15 с. Свещари 4357/31.08.2009г. Лозе 65650.18.26 0,473 

16 с. Свещари 4363/31.08.2009г. Лозе 65650.18.64 0,475 

17 с. Свещари 4364/31.08.2009г. Лозе 65650.18.66 0,577 

18 с. Свещари 4366/31.08.2009г. Лозе 65650.18.67 0,577 

19 с. Свещари 6052/22.02.2016г. Лозе 65650.19.8 1,878 

20 с. Свещари 4431/02.10.2009г. Нива 65650.19.11 0,696 

21 с. Свещари 4432/02.10.2009г. Нива 65650.19.12 1,115 

22 с. Свещари 5916/10.08.2015г. Нива/ОПФ 65650.20.40 1,724 
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23 с. Свещари 4369/31.08.2009г. Нива 65650.23.24 1,336 

          28,366 

1 с. Средоселци 2291/05.03.2009г. Нива 010014 0,574 

          0,574 

1 
с. Старо 
Селище 2194/17.02.2009г. Нива 001113 2,031 

2 
с. Старо 
Селище 2178/17.02.2009г. Нива 001118 2,563 

3 
с. Старо 
Селище 2172/16.02.2009г. Нива 001120 0,941 

4 
с. Старо 
Селище 2180/17.02.2009г. Нива 002151 1,778 

5 
с. Старо 
Селище 2183/17.02.2009г. Нива 003073 1,649 

6 
с. Старо 
Селище 2186/17.02.2009г. Нива 004009 1,359 

7 
с. Старо 
Селище 2189/17.02.2009г. Нива 004015 1,794 

8 
с. Старо 
Селище 2169/16.02.2009г. Нива 009044 0,554 

9 
с. Старо 
Селище 2174/17.02.2009г. Нива 012124 1,967 

10 
с. Старо 
Селище 2197/17.02.2009г. Нива 013199 1,199 

11 
с. Старо 
Селище 2203/18.02.2009г. Нива 014104 1,431 

12 
с. Старо 
Селище 2204/18.02.2009г. Нива 015003 2,800 

13 
с. Старо 
Селище 2191/17.02.2009г. Нива 018001 1,373 

14 
с. Старо 
Селище 2193/17.02.2009г. Нива 018012 3,000 

          24,439 

1 с. Тодорово 5360/28.02.2013г. Нива/ОПФ 003038 2,695 

2 с. Тодорово 2948/31.03.2009г. нива 100006 0,744 

3 с. Тодорово 2953/31.03.2009г. нива 100014 1,161 

4 с. Тодорово 2955/31.03.2009г. нива 100017 1,170 

5 с. Тодорово 2956/31.03.2009г. нива 100024 0,481 

6 с. Тодорово 2958/31.03.2009г. нива 100029 0,633 

7 с. Тодорово 2969/31.03.2009г. нива 109002 0,570 

          7,454 

1 с. Яким Груево 2853/24.03.2009г. нива 005003 1,368 

2 с. Яким Груево 2864/24.03.2009г. нива 005031 1,478 

3 с. Яким Груево 2866/24.03.2009г. нива 005039 0,716 

4 с. Яким Груево 2885/24.03.2009г. нива 017119 0,940 

5 с. Яким Груево 2881/24.03.2009г. нива 023164 1,320 

          5,822 

1 гр. Исперих 3316/15.04.2009г. Изост.нива 009058 1,316 

2 гр. Исперих 3965/02.06.2009г. Нива 008016 1,953 

3 гр. Исперих 3487/17.04.2009г. Нива 008080 0,980 

4 гр. Исперих 3394/17.04.2009г. Нива 008009 0,510 

5 гр. Исперих 3468/16.01.2012г. Изост.нива 008115 2,748 

6 гр. Исперих 3973/02.06.2009г. Изост.нива 008116 0,206 

7 гр. Исперих 3285/15.04.2009г. нива 127911 2,354 

8 гр. Исперих 3287/15.04.2009г. нива 149365 1,096 

9 гр. Исперих 3948/01.06.2009г. Нива 149382 0,629 

10 гр. Исперих 3957/02.06.2009г. Нива 156190 1,030 

11 гр. Исперих 4137/20.07.2009г. Нива 035095 2,976 



 100 

12 гр. Исперих 5877/07.05.2015г. Из. нива 040013 1,302 

          17,100 

        обща площ 294,166 

      

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля,  председателя на водещата комисия за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

26.03.2018 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 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. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.03.2018 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка. 

                                                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Нурула да докладвате становището на Вашата комисия. 

 

 Хамди Нурула – за председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 26.03.2018 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                                      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 



 101 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, Кметовете  на кметствата за становище. 

 

 Няма постъпили възражения от Кметовете на кметствата  по проекто решението. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Колеги преминаваме към обсъждане на докладната записка и проекта за решение. 

 Иматели предложения, становища по проекта за решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименнно гласуване 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  29.03.2018 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския 

поземлен фонд и  условията за отдаването им под наем за селскостопанската 2018/2019година 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     
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         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                № 488 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.5, т.1 и чл.7 от Наредба № 28  за 

управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община 

Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на маломерните имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен 

фонд 

        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. 1.Определя маломерните имоти от Общински поземлен фонд на територията на  

община Исперих  по населени места, номера на имоти, документи за собственост и площи, 

описани в таблица – Приложение №1 , което е неразделна част от настоящото решение за 

селскостопанската 2018/2019година. 

 

 

2. Възлага на кмета на Община Исперих да обяви на интернет страницата на общината, 

а на кметовете по населените места в кметствата списъка на маломерните имоти   по 

Приложения №1  .   

 

II.1.Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към Община 

Исперих. 

 2. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе публично 

оповестен търг с явно наддаване съгласно изискванията на Глава пета от Наредба №27 на 

ОбС Исперих. 

3. Определя срок за подаване на заявления от лицата желаещи да ползват маломерните 

имоти от Общинския поземлен фонд  до 30.04.2018г. включително. 

 

III.1.Договорите за наем за маломерните имоти да се сключат за      

селскостопанската 2018/2019 година. 

 2. Определя средна рентна наемна цена за имотите  в размер на 45,00 (четиридесет и 

пет ) лева на декар,  съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС –

Исперих. 

 

ІV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

         

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 Маломерни имоти - 2018г. 
      

      

№ Землище АОС НТП № на имот Площ/дка 

1 с. Белинци 6012/12.02.2016г. Нива 03472.10.139 1,616 

2 с. Белинци 4237/11.09.2012г. Нива 03472.10.153 0,809 

3 с. Белинци 4246/11.09.2012г. Нива 03472.10.261 1,455 

4 с. Белинци 4279/05.11.2012г. Нива/земеделска 03472.35.17 1,192 

5 с. Белинци 5042/10.01.2012г. нива 03472.290.19 1,191 

          6,263 

1 с. Бърдоква 5277/18.02.2013г. Нива 000078 1,947 

          1,947 

1 с. Вазово 5405/15.03.2013г. Нива 10015.11.54 2,283 

2 с. Вазово 5364/28.02.2013г. Нива 10015.20.37 1,269 

3 с. Вазово 5353/28.02.2013г. Нива 10015.20.40 0,305 

4 с. Вазово 5410/15.03.2013г. Нива 10015.20.46 0,627 

5 с. Вазово 5348/28.02.2013г. Нива 10015.20.47 0,329 

6 с. Вазово 5349/28.02.2013г. Нива 10015.20.48 1,146 

7 с. Вазово 5347/28.02.2013г. Нива 10015.20.49 0,919 

8 с. Вазово 5346/28.02.2013г. Нива 10015.20.50 1,671 

9 с. Вазово 5354/28.02.2013г. Нива 10015.20.54 0,933 

10 с. Вазово 5340/28.02.2013г. Нива 10015.20.82 1,264 

11 с. Вазово 5341/28.02.2013г. Нива 10015.20.83 1,149 

          11,895 

1 
с. Голям 
Поровец 5197/17.01.2013г. др.вид нива 15953.2.7 1,675 

2 
с. Голям 
Поровец 5201/17.01.2013г. др.вид нива 15953.5.3 0,584 

3 
с. Голям 
Поровец 5194/17.01.2013г. др.вид нива 15953.8.11 0,931 

4 
с. Голям 
Поровец 5936/19.08.2015г. Нива/ОПФ 15953.13.28 2,398 

5 
с. Голям 
Поровец 5935/19.08.2015г. Нива/ОПФ 15953.17.5 1,399 

6 
с. Голям 
Поровец 5934/19.08.2015г. Нива/ОПФ 15953.19.37 1,602 

7 
с. Голям 
Поровец 5933/19.08.2015г. Нива/ОПФ 15953.23.1 2,100 

8 
с. Голям 
Поровец 5932/19.08.2015г. Нива/ОПФ 15953.35.48 2,020 

9 
с. Голям 
Поровец 4709/12.11.2010г. Нива/ОПФ 15953.39.29 1,917 

          14,626 

1 с. Делчево 2406/09.03.2009г. Нива 018018 1,268 

2 с. Делчево 2415/09.03.2009г. Нива 020002 0,404 

3 с. Делчево 2416/09.03.2009г. Нива 020003 0,517 

4 с. Делчево 2425/09.03.2009г. Нива 021004 0,979 

5 с. Делчево 2428/09.03.2009г. Нива 021007 0,668 

6 с. Делчево 2434/09.03.2009г. Нива 023003 2,236 

7 с. Делчево 2439/09.03.2009г. Нива 023008 2,173 

8 с. Делчево 2411/09.03.2009г. Нива 026109 1,125 

9 с. Делчево 2412/09.03.2009г. Нива 028001 0,848 

          10,218 

1 с. Драгомъж 2780/20.03.2009г. нива 002055 1,088 

2 с. Драгомъж 2845/23.03.2009г. нива 018443 0,915 

          2,003 
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1 с. Духовец 3443/21.04.2009г. Нива 24150.10.109 0,431 

2 с. Духовец 3444/21.04.2009г. Нива 24150.10.110 0,782 

3 с. Духовец 3445/21.04.2009г. Нива 24150.10.114 2,085 

4 с. Духовец 3447/21.04.2009г. Нива 24150.10.120 2,725 

5 с. Духовец 3454/22.04.2009г. Нива 24150.10.143 0,962 

6 с. Духовец 3461/22.04.2009г. Нива 24150.10.164 2,604 

7 с. Духовец 3401/17.04.2009г. Нива 24150.12.43 0,890 

8 с. Духовец 3403/17.04.2009г. Нива 24150.16.20 1,990 

9 с. Духовец 4201/23.07.2009г. Нива 24150.17.38 0,986 

10 с. Духовец 3404/17.04.2009г. Нива 24150.21.4 0,316 

11 с. Духовец 4200/23.07.2009г. Нива 24150.21.21 1,507 

12 с. Духовец 3406/17.04.2009г. Нива 24150.26.7 1,114 

13 с. Духовец 3408/17.04.2009г. Нива 24150.28.2 0,500 

14 с. Духовец 4220/23.07.2009г. Нива 24150.30.10 0,989 

15 с. Духовец 3410/17.04.2009г. Нива 24150.34.24 1,914 

16 с. Духовец 3411/17.04.2009г. Нива 24150.38.5 1,998 

17 с. Духовец 3420/17.04.2009г. Нива 24150.46.15 0,894 

18 с. Духовец 3422/21.04.2009г. Нива 24150.46.62 2,101 

          24,788 

1 с. Йонково 2597/17.03.2009г. нива 011013 2,554 

2 с. Йонково 2617/18.03.2009г. нива 019091 1,066 

3 с. Йонково 2622/13.03.2009г. нива 026082 0,276 

4 с. Йонково 2649/18.03.2009г. нива 029245 1,970 

5 с. Йонково 2629/16.03.2009г. нива 028117 0,527 

6 с. Йонково 2630/16.03.2009г. нива 028119 1,062 

7 с. Йонково 2632/16.03.2009г. нива 028124 0,638 

8 с. Йонково 2641/16.03.2009г. нива 029227 0,851 

9 с. Йонково 2650/18.03.2009г. Нива 029247 1,104 

10 с. Йонково 2654/18.03.2009г. Нива 029252 0,837 

11 с. Йонково 2656/18.03.2009г. Нива 029254 0,510 

12 с. Йонково 2304/18.03.2009г. нива 029231 1,744 

13 с. Йонково 2664/18.03.2009г. Нива 032558 0,766 

14 с. Йонково 2667/18.03.2009г. Нива 033508 1,524 

15 с. Йонково 2669/18.03.2009г. Нива 033531 0,440 

16 с. Йонково 2671/18.03.2009г. Нива 035478 1,050 

17 с. Йонково 2672/19.03.2009г. Нива 035481 1,346 

18 с. Йонково 2674/19.03.2009г. Нива 036566 2,670 

19 с. Йонково 2675/19.03.2009г. Нива 036568 2,106 

20 с. Йонково 2676/19.03.2009г. Нива 036570 2,092 

21 с. Йонково 2677/19.03.2009г. Нива 036574 1,692 

22 с. Йонково 2678/19.03.2009г. Нива 036575 1,602 

23 с. Йонково 2681/19.03.2009г. Нива 036584 1,546 

24 с. Йонково 2684/19.03.2009г. Нива 036597 2,012 

25 с. Йонково 5572/30.07.2013г. Нива 036601 0,828 

26 с. Йонково 2686/19.03.2009г. Нива 037589 0,630 

27 с. Йонково 2557/16.03.2009г. нива 020441 2,892 

28 с. Йонково 2565/17.03.2009г. нива 001080 1,733 

29 с. Йонково 2572/17.03.2009г. нива 003021 0,986 

30 с. Йонково 2574/17.03.2009г. нива 004027 1,593 

31 с. Йонково 2584/17.03.2009г. нива 008001 2,280 

32 с. Йонково 5746/16.06.2014г. нива 028106 0,768 

33 с. Йонково 2682/19.03.2009г. Нива 036592 1,423 

34 с. Йонково 5807/21.10.2014г. Нива 033506 1,006 

35 с. Йонково 2665/18.03.2009г. Нива 033259 1,492 

          47,616 
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1 с. Китанчево 5231/08.02.2013г. Нива 37010.11.16 0,494 

2 с. Китанчево 3077/12.12.2012г. нива 37010.34.9 2,087 

3 с. Китанчево 5229/08.02.2013г. Нива 37010.49.2 1,150 

4 с. Китанчево 5228/08.02.2013г. Нива 37010.61.1 1,059 

5 с. Китанчево 5227/08.02.2013г. Нива 37010.61.12 1,085 

6 с. Китанчево 5233/08.02.2013г. Нива 37010.66.7 0,530 

          6,405 

1 с. Конево 3002/02.04.2009г. нива 014082 0,617 

2 с. Конево 4305/19.08.2009г. нива 049001 2,236 

          2,853 

1 с. Къпиновци 2244/04.03.2009г. нива 010042 0,540 

2 с. Къпиновци 5698/27.02.2014г. нива 010059 0,350 

          0,890 

1 с. Лудогорци 2523/09.03.2009г. Нива 001037 0,865 

2 с. Лудогорци 2522/09.03.2009г. Нива 001038 0,215 

3 с. Лудогорци 2521/09.03.2009г. Нива 001039 1,288 

4 с. Лудогорци 2499/09.03.2009г. Нива 001063 1,298 

5 с. Лудогорци 2510/09.03.2009г. Нива 004139 1,850 

6 с. Лудогорци 5638/26.11.2013г. Нива 004140 1,707 

7 с. Лудогорци 2492/09.03.2009г. Нива 006166 0,638 

8 с. Лудогорци 2493/09.03.2009г. Нива 006167 0,488 

9 с. Лудогорци 2467/09.03.2009г. Нива 007430 1,372 

10 с. Лудогорци 2468/09.03.2009г. нива 008001 0,285 

11 с. Лудогорци 2469/09.03.2009г. Нива 008002 0,265 

12 с. Лудогорци 2532/09.03.2009г. Нива 022044 1,359 

13 с. Лудогорци 2530/09.03.2009г. Нива 028065 1,399 

14 с. Лудогорци 2525/09.03.2009г. Нива 028107 1,418 

          14,447 

1 с. Лъвино 6366/28.02.2017г. Др.селск.територия 002159 0,677 

2 с. Лъвино 6367/28.02.2017г. Др.селск.територия 002161 0,274 

3 с. Лъвино 6298/04.11.2016г. Др.селск.територия 002165 1,745 

4 с. Лъвино 2909/30.03.2009г. Нива 004002 0,102 

          2,798 

1 
с. Малък 
Поровец 5534/01.07.13г. друг вид нива 46913.2.9 0,477 

2 
с. Малък 
Поровец 5532/01.07.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.2.10 1,493 

3 
с. Малък 
Поровец 3932/08.06.09г. изоставена нива 46913.2.19 1,336 

4 
с. Малък 
Поровец 5517/01.07.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.6.48 0,869 

5 
с. Малък 
Поровец 5457/13.06.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.6.51 0,546 

6 
с. Малък 
Поровец 5299/21.02.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.7.106 1,469 

7 
с. Малък 
Поровец 5298/21.02.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.7.107 1,050 

8 
с. Малък 
Поровец 4922/08.06.11г. 

изоставена орна 
земя 46913.7.494 1,186 

9 
с. Малък 
Поровец 4921/08.06.11г. 

изоставена орна 
земя 46913.7.495 0,646 

10 
с. Малък 
Поровец 3895/30.05.09г. изоставена нива 46913.7.994 1,198 

11 
с. Малък 
Поровец 3880/28.05.09г. нива 46913.9.961 2,933 

12 
с. Малък 
Поровец 5498/01.07.13г. друг вид нива 46913.29.19 1,489 
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13 
с. Малък 
Поровец 5499/01.07.13г. друг вид нива 46913.31.25 1,000 

14 
с. Малък 
Поровец 5471/13.06.13г. друг вид нива 46913.40.9 0,800 

15 
с. Малък 
Поровец 5480/01.07.13г. друг вид нива 46913.44.6 1,963 

16 
с. Малък 
Поровец 5484/01.07.13г. друг вид нива 46913.50.11 1,090 

17 
с. Малък 
Поровец 5485/01.07.13г. друг вид нива 46913.53.6 1,145 

18 
с. Малък 
Поровец 5558/01.07.13г. друг вид нива 46913.62.22 0,629 

19 
с. Малък 
Поровец 5450/13.06.13г. друг вид нива 46913.67.11 0,590 

20 
с. Малък 
Поровец 5448/13.06.13г. друг вид нива 46913.72.11 0,735 

21 
с. Малък 
Поровец 5447/13.06.13г. друг вид нива 46913.73.10 1,202 

22 
с. Малък 
Поровец 5446/13.06.13г. друг вид нива 46913.74.23 0,885 

23 
с. Малък 
Поровец 5445/13.06.13г. друг вид нива 46913.76.15 1,125 

          25,856 

1 с. Печеница 5579/31.07.2013г. нива 019010 0,112 

2 с. Печеница 3979/15.06.2009г. нива 022030 0,209 

          0,321 

1 с. Подайва 3139/06.04.2009г. изоставена нива 000185 1,015 

2 с. Подайва 3228/13.04.2009г. нива 010251 0,622 

3 с. Подайва 5757/17.06.2014г. нива 010324 1,146 

4 с. Подайва 3236/13.04.2009г. нива 010341 0,768 

5 с. Подайва 3243/13.04.2009г. нива 080017 2,278 

6 с. Подайва 3249/13.04.2009г. нива 080035 0,672 

7 с. Подайва 5605/11.10.2013г. нива 080037 2,639 

8 с. Подайва 5606/11.10.2013г. нива 080038 1,940 

9 с. Подайва 3252/13.04.2009г. нива 080042 0,810 

10 с. Подайва 3253/13.04.2009г. нива 080043 0,367 

11 с. Подайва 3175/09.04.2009г. нива 047007 0,804 

12 с. Подайва 5894/07.07.2015г. нива/ОПФ 053014 1,999 

13 с. Подайва 5912/07.08.2015г. нива/ОПФ 053015 2,300 

14 с. Подайва 4955/14.10.2011г. нива/ОПФ 053023 2,405 

15 с. Подайва 4954/14.10.2011г. нива/ОПФ 053022 1,597 

16 с. Подайва 3269/13.04.2009г. нива 130039 2,305 

          23,667 

1 с. Райнино 5119/14.03.2012г. нива 61875.3.9 1,991 

2 с. Райнино 5129/15.03.2012г. нива ОПФ 61875.4.96 0,327 

3 с. Райнино 5115/14.03.2012г. нива 61875.6.71 0,741 

4 с. Райнино 5116/14.03.2012г. нива 61875.6.72 0,316 

5 с. Райнино 5117/14.03.2012г. нива 61875.6.73 0,430 

6 с. Райнино 5118/14.03.2012г. нива 61875.6.74 0,405 

7 с. Райнино 5121/14.03.2012г. нива 61875.9.36 2,133 

8 с. Райнино 5141/19.03.2012г. нива ОПФ 61875.18.116 0,358 

9 с. Райнино 5142/19.03.2012г. нива ОПФ 61875.18.126 1,376 

10 с. Райнино 5144/19.03.2012г. нива ОПФ 61875.18.132 0,440 

11 с. Райнино 5146/23.03.2012г. нива ОПФ 61875.18.268 0,499 

12 с. Райнино 5150/23.03.2012г. нива ОПФ 61875.18.292 0,895 

13 с. Райнино 5151/23.03.2012г. нива ОПФ 61875.18.293 0,692 

14 с. Райнино 5110/14.03.2012г. нива 61875.19.26 0,366 
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15 с. Райнино 5113/14.03.2012г. нива 61875.19.32 1,023 

16 с. Райнино 5120/14.03.2012г. нива 61875.23.20 1,826 

          13,818 

1 с. Свещари 4426/02.10.2009г. Нива 65650.3.64 0,865 

2 с. Свещари 4427/02.10.2009г. Нива 65650.3.65 1,079 

3 с. Свещари 5848/21.04.2015г. Нива/ОПФ 65650.7.29 1,170 

4 с. Свещари 5920/10.08.2015г. Нива/ОПФ 65650.7.30 1,005 

5 с. Свещари 4442/02.10.2009г. Нива 65650.10.339 2,456 

6 с. Свещари 4443/02.10.2009г. Нива 65650.10.341 3,204 

7 с. Свещари 4434/02.10.2009г. Нива 65650.11.86 1,682 

8 с. Свещари 4440/02.10.2009г. Нива 65650.11.97 2,596 

9 с. Свещари 4441/02.10.2009г. Нива 65650.11.98 1,086 

10 с. Свещари 6065/24.03.2016г. Др.вид з.з. 65650.12.9 2,374 

11 с. Свещари 4351/31.08.2009г. Лозе 65650.18.11 0,523 

12 с. Свещари 4352/31.08.2009г. Лозе 65650.18.13 0,523 

13 с. Свещари 4353/31.08.2009г. Лозе 65650.18.17 0,478 

14 с. Свещари 4356/31.08.2009г. Лозе 65650.18.24 0,474 

15 с. Свещари 4357/31.08.2009г. Лозе 65650.18.26 0,473 

16 с. Свещари 4363/31.08.2009г. Лозе 65650.18.64 0,475 

17 с. Свещари 4364/31.08.2009г. Лозе 65650.18.66 0,577 

18 с. Свещари 4366/31.08.2009г. Лозе 65650.18.67 0,577 

19 с. Свещари 6052/22.02.2016г. Лозе 65650.19.8 1,878 

20 с. Свещари 4431/02.10.2009г. Нива 65650.19.11 0,696 

21 с. Свещари 4432/02.10.2009г. Нива 65650.19.12 1,115 

22 с. Свещари 5916/10.08.2015г. Нива/ОПФ 65650.20.40 1,724 

23 с. Свещари 4369/31.08.2009г. Нива 65650.23.24 1,336 

          28,366 

1 с. Средоселци 2291/05.03.2009г. Нива 010014 0,574 

          0,574 

1 
с. Старо 
Селище 2194/17.02.2009г. Нива 001113 2,031 

2 
с. Старо 
Селище 2178/17.02.2009г. Нива 001118 2,563 

3 
с. Старо 
Селище 2172/16.02.2009г. Нива 001120 0,941 

4 
с. Старо 
Селище 2180/17.02.2009г. Нива 002151 1,778 

5 
с. Старо 
Селище 2183/17.02.2009г. Нива 003073 1,649 

6 
с. Старо 
Селище 2186/17.02.2009г. Нива 004009 1,359 

7 
с. Старо 
Селище 2189/17.02.2009г. Нива 004015 1,794 

8 
с. Старо 
Селище 2169/16.02.2009г. Нива 009044 0,554 

9 
с. Старо 
Селище 2174/17.02.2009г. Нива 012124 1,967 

10 
с. Старо 
Селище 2197/17.02.2009г. Нива 013199 1,199 

11 
с. Старо 
Селище 2203/18.02.2009г. Нива 014104 1,431 

12 
с. Старо 
Селище 2204/18.02.2009г. Нива 015003 2,800 

13 
с. Старо 
Селище 2191/17.02.2009г. Нива 018001 1,373 

14 
с. Старо 
Селище 2193/17.02.2009г. Нива 018012 3,000 

          24,439 
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1 с. Тодорово 5360/28.02.2013г. Нива/ОПФ 003038 2,695 

2 с. Тодорово 2948/31.03.2009г. нива 100006 0,744 

3 с. Тодорово 2953/31.03.2009г. нива 100014 1,161 

4 с. Тодорово 2955/31.03.2009г. нива 100017 1,170 

5 с. Тодорово 2956/31.03.2009г. нива 100024 0,481 

6 с. Тодорово 2958/31.03.2009г. нива 100029 0,633 

7 с. Тодорово 2969/31.03.2009г. нива 109002 0,570 

          7,454 

1 с. Яким Груево 2853/24.03.2009г. нива 005003 1,368 

2 с. Яким Груево 2864/24.03.2009г. нива 005031 1,478 

3 с. Яким Груево 2866/24.03.2009г. нива 005039 0,716 

4 с. Яким Груево 2885/24.03.2009г. нива 017119 0,940 

5 с. Яким Груево 2881/24.03.2009г. нива 023164 1,320 

          5,822 

1 гр. Исперих 3316/15.04.2009г. Изост.нива 009058 1,316 

2 гр. Исперих 3965/02.06.2009г. Нива 008016 1,953 

3 гр. Исперих 3487/17.04.2009г. Нива 008080 0,980 

4 гр. Исперих 3394/17.04.2009г. Нива 008009 0,510 

5 гр. Исперих 3468/16.01.2012г. Изост.нива 008115 2,748 

6 гр. Исперих 3973/02.06.2009г. Изост.нива 008116 0,206 

7 гр. Исперих 3285/15.04.2009г. нива 127911 2,354 

8 гр. Исперих 3287/15.04.2009г. нива 149365 1,096 

9 гр. Исперих 3948/01.06.2009г. Нива 149382 0,629 

10 гр. Исперих 3957/02.06.2009г. Нива 156190 1,030 

11 гр. Исперих 4137/20.07.2009г. Нива 035095 2,976 

12 гр. Исперих 5877/07.05.2015г. Из. нива 040013 1,302 

          17,100 

        обща площ 294,166 

      

  

 

 

 ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлен имот,  находящ  се в с.Средоселци, област Разград 

на собственика на законно построена сграда в имота.  

 

  Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на община Исперих е постъпило заявление  за закупуване на  

поземлен имот XII-62, квартал 11 по регулационния план на с.Средоселци с площ  на имота 

653 кв.м  с Акт за частна общинска собственост № 6540/18.12.2017 год. В имота има 

построена жилищна сграда и подобрения, собственост на Вечия Хамид Ахмед, Еркин Басри 

Хамди и Ертоп Басри Хамди с нотариален акт № 57, том IХ, рег.№10258, дело №1368 от 

2015год. 

  Продажбата на земя –частна общинска собственост на собственика на законно 

построените върху нея сгради се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по 

реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.42 от Наредба № 27 на 

Общински съвет Исперих. 
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 Имотът е  включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общински 

имоти за 2018г. за продажба. За него е съставен  Акт  за общинска собственост, изготвени са 

актуална данъчна и пазарна оценки.   

    Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:      

1. Има изявен интерес за закупуването на  имота.    

2. Реализиране на постъпления от продажбите. 

  

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих във връзка с проявен 

интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе процедура по продажба на същия с 

цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2018 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно построена 

сграда в него, както следва:    

1. Поземлен имот XII-62 (римско дванадесет тире шестдесет и две)  в квартал 11 

(единадесет) отреден за жилищно застрояване  с площ 653 (шестстотин петдесет и три) кв.м 

по регулационния план на селото, одобрен с Решение №404/23.08.2014г. на Общински съвет 

Исперих (по предходен план парцел I-общински в квартал 11) с местонахождение на имота 

с.Средоселци, ул.«Светлина» № 28, област Разград при граници и съседи: север – ул. 

«Светлина» ; изток- УПИ XI-61,кв.11; юг-УПИ IX-59,кв.11 и запад – УПИ XIII-63,кв. 11 

съгласно АЧОС № 6540 от 18.12.2017г.вписан в Агенцията по вписванията на 20.12.2017год. 

на собственика на законно построената сграда, собственост на Вечия Хамид Ахмед от 

с.Средоселци, ул. «Светлина» № 28; Еркин Басри Хамди от с.Средоселци, ул. «Светлина» 

№ 34 и Ертоп Басри Хамди  от с.Средоселци, ул. «Светлина» № 28, община Исперих, област 

Разград, притежаващи   нотариален акт № 57, том IХ, рег.№10258, дело №1368 от 2015год. 

 

2. Продажбата да се извърши при Данъчната оценка на имота е в размер на 1488,80 

(хиляда четиристотин осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно 

Удостоверение за данъчна оценка № 6702000289/12.02.2018 г. издадено от отдел «МДТ»  при 

община Исперих. 

Пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  25.01.2018 г. 

в размер на 1 291,00 (хиляда двеста деветдесет и един ) лева. 

  Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

  ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 
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Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля,  председателя на водещата комисия за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

26.03.2018 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 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 Нурула да докладвате становището на Вашата комисия. 

 

 Хамди Нурула – за председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 26.03.2018 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                                      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, Кмета  на кметство с. Средоселци за становище. 

 

 Бюлент Фетта – Кмет на Кметство с. Средоселци. 

 Нямам възражения по проекто решението. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Иматели предложения, становища по проекта за решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименнно гласуване 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  29.03.2018 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлен имот,  находящ  се в с.Средоселци, област Разград 

на собственика на законно построена сграда в имота.  

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                № 489 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих във връзка с проявен 

интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе процедура по продажба на същия с 

цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2018 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно построена 

сграда в него, както следва:    

1. Поземлен имот XII-62 (римско дванадесет тире шестдесет и две)  в квартал 11 

(единадесет) отреден за жилищно застрояване  с площ 653 (шестстотин петдесет и три) кв.м 

по регулационния план на селото, одобрен с Решение №404/23.08.2014г. на Общински съвет 

Исперих (по предходен план парцел I-общински в квартал 11) с местонахождение на имота 

с.Средоселци, ул.«Светлина» № 28, област Разград при граници и съседи: север – ул. 

«Светлина» ; изток- УПИ XI-61,кв.11; юг-УПИ IX-59,кв.11 и запад – УПИ XIII-63,кв. 11 

съгласно АЧОС № 6540 от 18.12.2017г.вписан в Агенцията по вписванията на 20.12.2017год. 

на собственика на законно построената сграда, собственост на Вечия Хамид Ахмед от 

с.Средоселци, ул. «Светлина» № 28; Еркин Басри Хамди от с.Средоселци, ул. «Светлина» 

№ 34 и Ертоп Басри Хамди  от с.Средоселци, ул. «Светлина» № 28, община Исперих, област 

Разград, притежаващи   нотариален акт № 57, том IХ, рег.№10258, дело №1368 от 2015год. 

 

2. Продажбата да се извърши при Данъчната оценка на имота е в размер на 1488,80 

(хиляда четиристотин осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно 

Удостоверение за данъчна оценка № 6702000289/12.02.2018 г. издадено от отдел «МДТ»  при 

община Исперих. 

Пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  25.01.2018 г. 

в размер на 1 291,00 (хиляда двеста деветдесет и един ) лева. 

  Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

  ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

  

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Становище за приоритентност и съгласие за кандидатстване на Община 

Исперих за безвъзмездно финансиране на проект: „Съществуващи водоснабдителни системи 

– Община Исперих, подобект: Реконструкция на външни водопроводи: от събирателна шахта 

при шахтови кладенци 2,3 и 4 до ПС“Димитрово“, от ПС „Димитрово“ до разпределителна 

шахта за с.Тодорово“, Община Исперих, област Разград“ I етап/Гравитачен водопровод от 

РШ Свинеферма „Агротайм“ АД до РШ за с.Тодорово“ от т.182а до т.273/“  по ПУДООС 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение на „Общински план за развитие на Община Исперих 2014-2020 година“, 

Приоритетна област 2 „Села и периферни територии“, Мярка 2.3  „Осигуряване на качествено 

водоподаване в общинските села“,  е изготвен проект: „Съществуващи водоснабдителни системи – 

Община Исперих, подобект: Реконструкция на външни водопроводи: от събирателна шахта 

при шахтови кладенци 2,3 и 4 до ПС“Димитрово“, от ПС „Димитрово“ до разпределителна 

шахта за с.Тодорово“, Община Исперих, област Разград“ I етап/Гравитачен водопровод от 

РШ Свинеферма „Агротайм“ АД до РШ за с.Тодорово“ от т.182а до т.273/“. Целта на проекта 

е подмяна на съществуващите компрометирани стоманени тръби, намаляване на водозагубите и 

избягване на честите аварии, което да доведе до качествено водоснабдяване на обслужваното 

население. Поради значителния обем дейности и голямата дължина на трасето,  Община Исперих 

възнамерява да осъществи  реализацията на проекта на три етапа с оглед осигуряване на поетапно 

финансиране на същия. При определянето  на отделните етапи са взети предвид най-проблемните 

участъци. По този начин е определен като най-належащ за изпълнение I етап: „Гравитачен 

водопровод от РШ Свинеферма „Агротайм“ АД до РШ за с.Тодорово“ от т.182а до т.273/“. 

          За изпълнение на проект: „Съществуващи водоснабдителни системи – Община 

Исперих, подобект: Реконструкция на външни водопроводи: от събирателна шахта при 

шахтови кладенци 2,3 и 4 до ПС“Димитрово“, от ПС „Димитрово“ до разпределителна шахта 

за с.Тодорово“, Община Исперих, област Разград“ I етап/Гравитачен водопровод от РШ 

Свинеферма „Агротайм“ АД до РШ за с.Тодорово“ от т.182а до т.273/“ е необходимо Община 

Исперих да внесе заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ЗДБРБ 2018 г. 

до ПУДООС. Съгласно изискванията на ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА,  при кандидатстване за 

финансиране на проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и 

канализационни мрежи е необходимо Общински съвет Исперих да приеме решение за 

приоритетност на обекта, както и да даде съгласие за кандидатстване за финансиране на 

проекта от ПУДООС. 

        Във връзка с гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

    В изпълнение на „Общински план за развитие на Община Исперих 2014-2020 година“, във връзка 

с изискванията на ПУДООС за финансиране на проекти за изграждане на пречиствателни 

станции за отпадъчни води и канализационни мрежи  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ: 
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1. Проект „Съществуващи водоснабдителни системи – Община Исперих, подобект: 

Реконструкция на външни водопроводи: от събирателна шахта при шахтови кладенци 

2,3 и 4 до ПС“Димитрово“, от ПС „Димитрово“ до разпределителна шахта за 

с.Тодорово“, Община Исперих, област Разград“ I етап/Гравитачен водопровод от РШ 

Свинеферма „Агротайм“ АД до РШ за с.Тодорово“ от т.182а до т.273/“ е в 

съответствие с Приоритетна област 2 „Села и периферни територии“, Мярка 2.3  

„Осигуряване на качествено водоподаване в общинските села“ от Общинския план за развитие 

на Община Исперих 2014-2020 г. 

2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства за безвъзмездно финансиране  на 

проект: „Съществуващи водоснабдителни системи – Община Исперих, подобект: 

Реконструкция на външни водопроводи: от събирателна шахта при шахтови кладенци 

2,3 и 4 до ПС“Димитрово“, от ПС „Димитрово“ до разпределителна шахта за 

с.Тодорово“, Община Исперих, област Разград“ I етап/Гравитачен водопровод от РШ 

Свинеферма „Агротайм“ АД до РШ за с.Тодорово“ от т.182а до т.273/“  пред ПУДООС 

3. Възлага на кмета на общината да се изготвят и внесат необходимите документи в 

ПУДООС за финансиране на проекти за изграждане на пречиствателни станции за 

отпадъчни води и канализационни мрежи,  като го упълномощава да осъществи 

всички действия необходими за изпълнение на настоящото решение. 

 

 

           Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в 7/седем/ дневен срок от приемането му. 

 

              Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административния съд  - 

Разград. 
 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля,  председателя на водещата комисия за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

26.03.2018 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 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 Нурула да докладвате становището на Вашата комисия. 

 

 Хамди Нурула – за председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 26.03.2018 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 
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         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Иматели предложения, становища по проекта за решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                № 490 

 

    В изпълнение на „Общински план за развитие на Община Исперих 2014-2020 година“, във връзка 

с изискванията на ПУДООС за финансиране на проекти за изграждане на пречиствателни 

станции за отпадъчни води и канализационни мрежи  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ: 

 

 1.Проект „Съществуващи водоснабдителни системи – Община Исперих, подобект: 

Реконструкция на външни водопроводи: от събирателна шахта при шахтови кладенци 2,3 и 4 

до ПС“Димитрово“, от ПС „Димитрово“ до разпределителна шахта за с.Тодорово“, Община 

Исперих, област Разград“ I етап/Гравитачен водопровод от РШ Свинеферма „Агротайм“ АД 

до РШ за с.Тодорово“ от т.182а до т.273/“ е в съответствие с Приоритетна област 2 „Села и 

периферни територии“, Мярка 2.3  „Осигуряване на качествено водоподаване в общинските села“ от 

Общинския план за развитие на Община Исперих 2014-2020 г. 

 2.Дава съгласие Община Исперих да кандидатства за безвъзмездно финансиране  на 

проект: „Съществуващи водоснабдителни системи – Община Исперих, подобект: 

Реконструкция на външни водопроводи: от събирателна шахта при шахтови кладенци 2,3 и 4 

до ПС“Димитрово“, от ПС „Димитрово“ до разпределителна шахта за с.Тодорово“, Община 

Исперих, област Разград“ I етап/Гравитачен водопровод от РШ Свинеферма „Агротайм“ АД 

до РШ за с.Тодорово“ от т.182а до т.273/“  пред ПУДООС  

 3.Възлага на кмета на общината да се изготвят и внесат необходимите документи в 

ПУДООС за финансиране на проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни 

води и канализационни мрежи,  като го упълномощава да осъществи всички действия 

необходими за изпълнение на настоящото решение. 

 



 116 

 

           Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в 7/седем/ дневен срок от приемането му. 

 

              Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административния съд  - 

Разград. 
 

 

 

 ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

           Относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на община Исперих, прогноза на 

показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи и прогноза за общинския дълг 

и разходите за лихви по него за периода 2019 – 2021 г.,   

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

С указания на МФ БЮ № 1 от 12.02.2018 за подготовката и представянето на 

бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2019-2021 г. 

стартира първият етап на бюджетната процедура за следващата година, с цел разработване на 

проекта на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. 

Тригодишната бюджетна  прогноза на община Исперих за периода 2019 - 2021 г. е 

разработена на базата на: 

- одобрените със Закона за държавния бюджет на Република за България за 2018 г. 

бюджетни параметри; 

- одобрените с Решение № 808 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на 

актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018–2020 г. 

- Решение № 51 на Министерския съвет от 2018 г. за бюджетна прогноза за 2019 г. 

- уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени еднократните 

разходи, включени в бюджета на община Исперих за предходната година; 

- настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в 

нормативната уредба; 

Собствените приходите са планирани на базата на реалистична оценка и анализ на  

събираемостта за няколко предходни години, като са отчетени съответните промени в 

нормативната уредба. Като база за разработване на трансферите за местни дейности и 

целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2019-2021 г. са заложени одобрените със 

ЗДБРБ за 2018 г. размери. 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
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На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 82. ал. 2 от Закона за публичните 

финанси, и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности на община Исперих за периода 

2019-2021 г., съгласно Приложение № 1; 

2. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 

периода 2019-2021 г., съгласно Приложение № 2; 

3. Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2019-2021 

г. на община Исперих, съгласно Приложение № 3; 

4. Справка за ефекта от увеличението на  минималната работна заплата за периода 2019-

2021 г. за делегирани от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините, 

съгласно Приложение № 4; 

5. Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019-2021 г. , 

съгласно Приложение № 5. 

 

Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на област Разград седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Докладната е разгледана на заседание на всички  постояни комисии. 

 Моля, становището на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.03.2018 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Хюсеин да докладвате становището на комисията. 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

26.03.2018 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   
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         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 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 Нурула. 

 

 Хамди Нурула – за председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 26.03.2018 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                                      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.  
 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф –Председател на ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 26.03.2018 

г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                                     

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 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 Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по „ Образование, култура, спорт и 

туризъм” 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на 

26.03.2018 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

      

                                     

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.  
 Колеги, въпроси, мнения и предложения по проекта за решение и докладната 

записка имате ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

      № 491 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 82. ал. 2 от Закона за публичните 

финанси, и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

 1.Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности на община Исперих за периода 

2019-2021 г., съгласно Приложение № 1; 

 2.Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 

разходи за периода 2019-2021 г., съгласно Приложение № 2; 

 3.Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2019-

2021 г. на община Исперих, съгласно Приложение № 3; 

 4.Справка за ефекта от увеличението на  минималната работна заплата за периода 

2019-2021 г. за делегирани от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на 

общините, съгласно Приложение № 4; 

 5.Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019-2021 г. , 

съгласно Приложение № 5. 

Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на област Разград седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

 / Приложенията са прехвърлени на диск и са неразделна част от протокола/ 
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 ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Разпределение на субсидия на спортните клубоове от община Исперих за 

2018 година. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

С решение № 461/ 01.02.2018г. /Протокол № 41/ на Общински съвет Исперих са 

определени разходи за спортни клубове за спортна дейност за 2018г. Общинска 

администрация предлага средствата да бъдат разпределени както следва: 

 СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“ – 10 000,00 лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб „Бенковски - 2016“ – 8 000,00 лв.; 

 СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“ – 7 000,00 лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб „Левски - Подайва“ – 5 000,00лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб „Стрела“ – 5 000,00лв. 

 СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“ – 4 000,00лв.; 

 СНЦ „Колоклуб „Димитровец - Исперих“ – 2 000,00лв.; 

 СНЦ „Спортен клуб „Адреналин в кръвта“ – 2 000,00 лв.; 

 СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса - Исперих“ – 2 000лв. 

 СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“ – 2 000,00 лв.; 

 СНЦ „Ученически спортен клуб „Ханове 2018“ – 2 000лв. 

 

 

С оглед на 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: 

 

1. Разпределя субсидия на спортните клубове от община Исперих за 2018 година, 

както следва: 

 СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“ – 10 000,00 лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб „Бенковски - 2016“ – 8 000,00 лв.; 

 СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“ – 7 000,00 лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб „Левски - Подайва“ – 5 000,00лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб „Стрела“ – 5 000,00лв. 

 СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“ – 4 000,00лв.; 

 СНЦ „Колоклуб „Димитровец - Исперих“ – 2 000,00лв.; 

 СНЦ „Спортен клуб „Адреналин в кръвта“ – 2 000,00 лв.; 

 СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса - Исперих“ – 2 000лв. 

 СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“ – 2 000,00 лв.; 
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 СНЦ „Ученически спортен клуб „Ханове 2018“ – 2 000лв. 

 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постоянните комисии. 

 Заповядайте г-жо Димитрова, като председател на водеща комисия. 

 

 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по „ Образование, култура, спорт и 

туризъм” 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на 

26.03.2018 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

      

                                     

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.  
 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф –Председател на ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 26.03.2018 

г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                                     

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 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. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.03.2018 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.  
 Колеги, откривам дискусията по докладната записка и проекта за решение.  

 Въпроси, мнения и предложения имате ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 17 0 7 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

      № 492 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1.Разпределя субсидия на спортните клубове от община Исперих за 2018 година, 

както следва: 

 СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“ – 10 000,00 лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб „Бенковски - 2016“ – 8 000,00 лв.; 

 СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“ – 7 000,00 лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб „Левски - Подайва“ – 5 000,00лв.; 

 СНЦ „Футболен клуб „Стрела“ – 5 000,00лв. 

 СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“ – 4 000,00лв.; 

 СНЦ „Колоклуб „Димитровец - Исперих“ – 2 000,00лв.; 

 СНЦ „Спортен клуб „Адреналин в кръвта“ – 2 000,00 лв.; 

 СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса - Исперих“ – 2 000лв. 

 СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“ – 2 000,00 лв.; 

 СНЦ „Ученически спортен клуб „Ханове 2018“ – 2 000лв. 

 

 2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 

Кмета на община Исперих в периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за 

одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени 

средства от Кмета на община Исперих за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. 

 

 

№      

по ред 
 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната 

и получени средства от 

кмета на Община 

Исперих 

1. м. 10.2017 30.00 лв. 

2. м. 11.2017 0.00 лв. 

3. м. 12.2017 20.00 лв. 

Общо :                                                                                                                        50.00 лв. 

 

 

 

 

 

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2  от Наредбата за служебните командировки и специализации в 

чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на кметовете на общини 

се издават от председателя на общинския съвет. 

 

 

№      

по ред 
Отчетен месец Извършени разходи за 

командировки в чужбина 

и получени средства от 

кмета на Община 

Исперих  

1. м. 10.2017 0.00 лв. 

2. м. 11.2017                                  0.00 лв. 

3. м. 12.2017 0.00 лв. 

Общо:                                                                                                                         0.00 лв. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 

страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации 

в чужбина, Общински съвет Исперих, 
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РЕШИ : 
 

1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. в размер на  –  50.00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на комисията по „ Финанси и бюджет” 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.03.2018 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.  
 Въпроси, мнения и предложения имате ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

      № 493 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 

страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации 

в чужбина, Общински съвет Исперих, 
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РЕШИ : 
 

1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. в размер на  –  50.00 лв. 

 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

 

 ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих 

Относно: Удължаване обхвата на имотите, включени в улица „ Земеделска”, гр. 

Исперих.  

 

 / Заседанието се води от Заместник Председателя на Общински съвет Исперих 

Венелин Вутов/ 

 

 Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Димитров да докладвате. 

 

адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих 

 Уважаеми общински съветници, 

 

С Решение №  378, по Протокол № 33 от 27.07.2017 г. Общински съвет Исперих 

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”.  

Впоследствие с Решение №  382, по Протокол № 34 от 16.08.2017 г. Общински съвет 

Исперих променя наименованието на улица « Коневски път» на улица « Земеделска». 

По пътя за с. Конево след имота на Професионална гимназия по селско стопанство 

„Хан Аспарух”, до където е именуван улица „Земеделска” са разположени още 5 /пет/  имота 

собственост на „Агротайм” ЕООД, ЗПК „Хан Аспарух. 

Необходимо е да се удължи именованата улица в обхват до последните имоти от 

стопанския двор. 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

1. Удължава обхвата на имотите по улица „Земеделска” от имот №025010 с 

ЕКАТТЕ 32874 собственост на Професионална гимназия по селско стопанство 
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„Хан Аспарух” до имот №181002 с ЕКАТТЕ 32874 собственост на ЗПК „Хан 

Аспарух”.  

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 

„Земеделска”. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в 7/седем/ дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административния съд  

- Разград. 

 

 Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Димитров. 

 Моля, становището на председателите на постояните комиси. 

 Заповядайте 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 

26.03.2018 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

            Заповядайте г-н Нурула. 

  

 Хамди Нурула – за председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 26.03.2018 г. от 15.30 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                                      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

      Въпроси към вносителя имате ли? 

      Няма. 

      Моля, колеги преминаваме към гласуване.  
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         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

      № 494 

 

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 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 1 . Удължава обхвата на имотите по улица „Земеделска” от имот №025010 с ЕКАТТЕ 

32874 собственост на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” до 

имот №181002 с ЕКАТТЕ 32874 собственост на ЗПК „Хан Аспарух”.  

 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 „Земеделска”. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител на 

Област Разград в 7/седем/ дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административния съд  

- Разград. 

 

 

 

 ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински 

съвет Исперих. 

 Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 

Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2017 г. до  31.12.2017 г. 

 

 Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Димитров. 

 

 Адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за 

одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени 

средства от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2017 г. до 

31.12.2017 г. 
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№      

по ред 

 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната 

и получени средства от 

Председателя на 

Общински съвет -  

Исперих 

1. м. 10.2017 175.00 лв. 

2. м. 11.2017 178.62 лв. 

3. м. 12.2017 0.00 лв. 

Общо :                                                                                                                        353.62 лв. 

 

 

 

 

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в 

чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на Председателя на 

общинските съвети се издават от кмета на общината. 

 

№      

по ред 
Отчетен месец Извършени разходи за 

командировки в чужбина 

и получени средства от 

Председателя на 

Общински съвет -  

Исперих  

1. м. 10.2017 0.00 лв. 

2. м. 11.2017 0.00 лв. 

3. м. 12.2017 0.00 лв. 

Общо:                                                                                                                         0.00 лв. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 

страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации 

в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. в 

размер на  –   353.62 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Председателя 

на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. в размер на  –   0.00 

лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
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Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Председател. 

 Моля, становището на комисията по „ Финанси и бюджет” 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.03.2018 г. от 13.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.  

 Въпроси, мнения и предложения имате ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

      № 495 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 

страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации 

в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. в 

размер на  –   353.62 лв. 

 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Председателя 

на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. в размер на  –   0.00 

лв. 
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Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

 Относно: Отчет за дейността на Общински съвет  Исперих за периода от01.06. 2017 г. 

до 01.03.2018 г. 

    

Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.  

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

 адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

 Общински съвет Исперих през настоящият мандат от началото до сега е провел 42 

заседания и е приел 479 решения.  За ново разглеждане  от Областния управител по реда на 

чл.45, ал.4 от ЗМСМА  е върнато едно решение, което е потвърдено от Общински съвет. Няма 

оспорени решения пред Административен съд Разград, взети през отчетния период.  Данните 

относно  брой заседания и приети решения представляват  Приложение 1 от настоящия 

отчет. През периода  подготовката на заседанията на общинския съвет е протичала с 

приемане на  постъпилите докладни записки в определените срокове и разглеждането им от  

действащите,  съгласно Правилника за организацията и дейноста на Общински съвет Исперих 

постоянни комисии към Общинския съвет. Постоянните комисии са заседавали  редовно и в 

присъствието на  всички свои членове в повечето заседания.  Материалите за заседанията на 

постояните комисии и информация по докладните записки  своевремено са получавани по 

електронен път от общинските съветници, за което е създадена стройна организация от 

страна на звеното по чл 29а от ЗМСМА, фунциониращо към Общинския съвет. Своевременно 

са информирани и Кметовете на кметства с оглед упражняване правото им на съвещателен 

глас по въпроси , които  засягат населените места.  През отчетния период се проведоха  3 

обучения на  общинските съветници съвместно с местната администрация и  на общинските 

съветници с кметовете на кметства. Темите на проведените обучения бяха  следните:  

 1. Правомощия на общинските съветници и кметовете на кметства. Взаимоотношения 

на представителите на местната власт с Общинския съвет“, организирано за общинските 

съветници и кметове на кметства от Община Исперих с участието на 41 души. Проведено е на 

на 28 и 29.09.2017г.  

2.  Партньорство на местно ниво между структурите на гражданското общество и 

общинския съвет“ бе организирано и проведено за 29 общински съветници от Община 

Исперих. 

3. Взаимодействие на местната администрация и НПО „за повишаване на 

гражданската активност“ бе организирано и проведено за 125 представители на общинската 

администрация, включително кметове и секретари на населени места.  

Община Исперих кандидатства към Националното сдружение на общините в 

Република България. Финансираща програма е DEAR (Насърчаване на образованието за 

развитие и повишаване осведомеността) към Европейския съюз в сътрудтичество с органите 
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на местната власт и асоциациите на местните власти в Европа ALDA и в рамките на 

европейския проект LADDER ( Местните власти и гражданското общество като 

ДВИГАТЕЛИ за повишаване на осведомеността и ангажиране на ГРАЖДАНИТЕ). 

 През май месец 2017г. бе подписан договор за изпълнение с краен срок 15 октомври 

2017г. Проектът се реализира в партньорство с Бизнесцентър - Исперих. Проектът бе насочен 

към повишаване информираността на жителите на община Исперих по въпросите на 

устойчивото развитие, в частност екологичните предизвикателства.  

В рамките на проекта беше създаден Младежки еко форум с представители на 

гражданското общество и учащи младежи от всички училища в общината, в които се проведе 

кампания за избор на представители. Участниците във форума бяха обучени да извършват 

дейности по осведомяване и информиране на общността и мониторинг на общински планове 

и програми по въпросите на климатичните промени и устойчиво развитие. Проведени бяха 

работни срещи на Младежкия еко форум с комисии към общинския съвет и се разискваха 

въпроси свързани с устойчивото развитие и екологията. В рамките на проекта с доброволното 

участие на преподаватели по биология от местните училища бе разработен и приет от 

Общинския съвет  План- програма за интегрирано екологично образование в 

предучилищните, училищните, средните учебни заведения на територията на Община 

Исперих. 

 Тази обучителна дейност целеше повишаване от една страна  квалификацията и 

информираността на общинските съветници и от друга изграждане на ефективно 

взаимодействие между  общински съветници  и  администрация, и  общински съветници и 

кметове на кметства, и гражданското общество. Необходимо е да отбележим, че  през този 

период се забелязва все повече положителната тендеция на инициативност на общинските 

съветници и  желанието им за самоподготовка по въпросите, които разглежда Общинския 

съвет. Похвална е заинтересоваността на всички колеги по актуалните  обсъждани въпроси и 

заявяването на позиции по тях. Без да бъда голословен ще дам конкретни примери за 

участието на общински съветници  и кметове на кметства в публичното обсъждане и 

приемане на Бюджета на Община Исперих за 2018г., в изготвянето и приемането на отчета  и  

годишната програма за управление на общинската собственост, в подготовката и насоките за 

кандидатстване с проектни предложения на  Кметовете на кметства пред ПУДООС. Полезна 

и градивна беше дискусията по  приеманите наредби и  измененията им. С консенсус и 

желание за повишаване на качеството на образованието и в изпълнение на приетата Програма 

за  управление на образованието направихме возможно  отпадането на  таксите  за 

посещаване на детските градини и яслените групи в общината. Тук обаче стои въпроса и за 

контрола на посещаемостта в детските градини и яслените групи и  правилното отчитане и 

изразходване на средствата за изхранването на децата.  Разбира се има и проблеми, които 

общинските съветници поставят на заседания, за да се търси правилното им решаване – 

такива са проблемите с  уличната мрежа в града, с чистотата на общинския център и  

населените места, с поддръжката на гробищните паркове и обществените територии. В тази 

връзка участвахме, заедно с Кмета на общината и администрацията в инициирана среща с 

гражданството на  Община Исперих относно състоянието на  пътната инфраструктура на 

територията на Исперих и общината. Не без значение е и участието на  общински съветници, 

администрация и кметове на кметства по отношение изпълнението на Стратегията на ВОМР, 

която реализира МИГ Исперих. Всичко това сочи на една сериозна ангажираност към 

дейността на общинския съвет от всички  колеги.  Безспорно казаното дотук е доказателство 

за все по активната работа на всички общински съветници, изпълняване на функциите им в  

пълен обем и  желанието да бъдат полезни на своите избиратели.  

 В заключение можем да обобщим  накратко  през отчетния период Общински съвет 

Исперих в изпълнение на  дадените   съгласно Закона  правомощия е изпълнявал в пълен 

обем  своите фунции на орган на местното самоуправление в Община Исперих. 
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 След  този аналитичен увод  уважаеми колеги общински съветници представям на 

Вашето внимание съответно в приложение 1 отчета за изпълнението на решениеята на 

Общински съвет Исперих , като на основание чл. 21, ал.1, т.24, във връзка с ал.2, 

предложение четвърто и чл. 27, ал.6 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1.Приеме за сведение отчета за изпълнение решенията на Общински съвет Исперих за 

периода от  01.06.2017 г. до 01.03.2018 г. 

 

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. 

 

Приложение 1 

 

Отчет на Общински съвет  Исперих за периода от 01.06. 2017 г. до 01.03.2018 г. 

 

1. Брой заседание на Общински съвет Исперих от началото на мандат 2015 – 2019  до 

настоящия момент - 42 заседания. 

 

2. Приети решения от началото на мандат 2015-2019г. до настоящия момент – 479 решения. 

 

3. Проведени заседания на Общински съвет Исперих от 01.06.2017г. до настоящия момент – 

10 заседания. 

 

4. Приети решения от 01.06.2017г до настоящия момент – 125 решения. 

 

5. Отменени и върнати за ново разглеждане решения от Областния Управител  от 01.06.2017 

г. до настоящия момент – едно . 

 

6. Промени в Наредби  и новоприети Наредби на Общински съвет Исперих за периода от 

01.06.2017 г. до настоящия момент:  

 

- 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. с Решение № 376 по Протокол №  33 от 27.07.2017 г./ 

 

- 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, изм. и 

допълнен с Решение № 377 по Протокол №  33 от 27.07.2017 г./ 

 

- Приема НАРЕДБА за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и 

цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих (Приета с Решение № 

301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на Общински съвет Исперих), както следва: 

§ 1. Допълва Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Исперих в Таблица на услугите с унифицираните 

наименования и цените за тях при Община Исперих раздел ЕКОЛОГИЯ, където се създават 

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
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нови точки 13, 14, 15 и т.16 определящи размера на дължимите такси с Решение № 398 по 

Протокол № 35  от 27.09.2017 г. 

 

- Решение № 404 по Протокол № 35 от 27.09.2017 г. приема План програма за интегрирано 

екологично образование в предучилищните, училищните и средните учебни заведения на 

територията на Община Исперих. 

 

- Решение № 447 по протокол № 38 от 21.12.2017 г. -  Приема Годишна програма за развитие 

на читалищната дейност в община Исперих за 2018г. 

 

- Решение № 449 по протокол № 39 от 29.12.2017 г. приема Наредба за изменение на Наредба 

№ 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих,  

 

 -  Решение № 451 по Протокол № 39 от 29.12.2017 г. -  Приема Доклад за междинна оценка 

на Общинския план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020г. /Приложение № 

1, което е неразделна част от настоящата докладна записка/. 

 

-  Решение № 453 по протокол № 40 от 25.01.2018 г. - Приема Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година. 

 

- Решение № 459 по протокол № 40 от 25.01.2018 г. -  Изменя и допълва  Наредбата  за 

определяне размера на местните данъци  на територията на община Исперих, както следва:

  

 

- Решение № 460 по протокол № 40 от 25.01.2018 г. -  Приема Наредба №31 за охрана и 

опазване на селскостопанското имущество. 

 

- Решение № 461 по протокол № 41 от 01.02.2018 г. - Приема бюджета на Община Исперих за 

2018 година, приходно-разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 

2018 – 2020 г. 

 

Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.  

Благодаря г-н Димитров. 

 Колеги общински съветници има ли желаещ да вземе отношение по отчета? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

  `       Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

      № 496 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т.24, във връзка с ал.2, предложение четвърто и чл. 27, ал.6 

от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1.Приеме за сведение отчета за изпълнение решенията на Общински съвет Исперих за 

периода от  01.06.2017 г. до 01.03.2018 г. 

 

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. 

 

Приложение 1 

 

Отчет на Общински съвет  Исперих за периода от 01.06. 2017 г. до 01.03.2018 г. 

 

1. Брой заседание на Общински съвет Исперих от началото на мандат 2015 – 2019  до 

настоящия момент - 42 заседания. 

 

2. Приети решения от началото на мандат 2015-2019г. до настоящия момент – 479 решения. 

 

3. Проведени заседания на Общински съвет Исперих от 01.06.2017г. до настоящия момент – 

10 заседания. 

 

4. Приети решения от 01.06.2017г до настоящия момент – 125 решения. 

 

5. Отменени и върнати за ново разглеждане решения от Областния Управител  от 01.06.2017 

г. до настоящия момент – едно . 

 

6. Промени в Наредби  и новоприети Наредби на Общински съвет Исперих за периода от 

01.06.2017 г. до настоящия момент:  

 

- 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. с Решение № 376 по Протокол №  33 от 27.07.2017 г./ 

 

- 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, изм. и 

допълнен с Решение № 377 по Протокол №  33 от 27.07.2017 г./ 

 

- Приема НАРЕДБА за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и 

цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих (Приета с Решение № 

301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на Общински съвет Исперих), както следва: 

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
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§ 1. Допълва Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Исперих в Таблица на услугите с унифицираните 

наименования и цените за тях при Община Исперих раздел ЕКОЛОГИЯ, където се създават 

нови точки 13, 14, 15 и т.16 определящи размера на дължимите такси с Решение № 398 по 

Протокол № 35  от 27.09.2017 г. 

 

- Решение № 404 по Протокол № 35 от 27.09.2017 г. приема План програма за интегрирано 

екологично образование в предучилищните, училищните и средните учебни заведения на 

територията на Община Исперих. 

 

- Решение № 447 по протокол № 38 от 21.12.2017 г. -  Приема Годишна програма за развитие 

на читалищната дейност в община Исперих за 2018г. 

 

- Решение № 449 по протокол № 39 от 29.12.2017 г. приема Наредба за изменение на Наредба 

№ 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих,  

 

 -  Решение № 451 по Протокол № 39 от 29.12.2017 г. -  Приема Доклад за междинна оценка 

на Общинския план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020г. /Приложение № 

1, което е неразделна част от настоящата докладна записка/. 

 

-  Решение № 453 по протокол № 40 от 25.01.2018 г. - Приема Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година. 

 

- Решение № 459 по протокол № 40 от 25.01.2018 г. -  Изменя и допълва  Наредбата  за 

определяне размера на местните данъци  на територията на община Исперих, както следва:

  

 

- Решение № 460 по протокол № 40 от 25.01.2018 г. -  Приема Наредба №31 за охрана и 

опазване на селскостопанското имущество. 

 

- Решение № 461 по протокол № 41 от 01.02.2018 г. - Приема бюджета на Община Исперих за 

2018 година, приходно-разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 

2018 – 2020 г. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Заявление от  Иванина Недкова Иванова  - Директор на ДДЛРГ « Лудогорие» гр. 

Исперих за отпускане на персонална пенсия на  децата  Осман Сибел Джелил и Денис 

Ружди Осман. 

 

 Заседанието се води от Председателя на Общински съвет Исперих адв. Даниел 

Димитров. 

 

 

 

 

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 В деловодството на Общински съвет Исперих е постъпило с Вх. № 100 от 14.03.2018 г. 

Заявление от  Иванина Недкова Иванова  - Директор на ДДЛРГ « Лудогорие» гр. Исперих за 

отпускане на персонална пенсия на  децата  Осман Сибел Джелил, като негов настойник  и на  

Денис Ружди Осман – предоставяща заместваща грижа. 

 Приложени са необходимите документи и във връзка с това моля, да разгледаме 

молбата  на Иванина Недкова Иванова  - Директор на ДДЛРГ « Лудогорие» гр. Исперих и 

направим предложение пред Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на децата 

Осман Сибел Джелил и Денис Ружди Осман . 

 Заявлението е разгледана на заседание на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

 Моля г-н Мюсреф за становище. 

 

 Гюнел Мюсреф –Председател на ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 26.03.2018 

г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                                     

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 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. 

 Уважаеми колеги, 

 Предлагам следната формулировка на проекта за решение. 

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.4, ал.3 от Наредбата за 

пенсиите и осигурителния стаж обн. В ДВ.бр.48 от 13.юни. 2006 г. 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 

персонална пенсия на децата Осман Сибел Джелил с настойник Иванина Недкова Иванова  - 

Директор на ДДЛРГ « Лудогорие» гр. Исперих и Денис Ружди Осман – предоставяща заместваща 

грижа.от Иванина Недкова Иванова  - Директор на ДДЛРГ « Лудогорие» гр. Исперих ул. « Васил 

Левски» № 72,общ. Исперих, обл. Разград. 

 Настоящето решение да бъде изпратено до Министерски съвет на Република 

България. 

 Моля, колеги ако нямате възражения да преминем към гласуване на формулираното 

от мен  предложение за решение. 

 Заповядайте. 
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         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0  0 
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 497 

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.4, ал.3 от Наредбата за 

пенсиите и осигурителния стаж обн. В ДВ.бр.48 от 13.юни. 2006 г. 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 

персонална пенсия на децата Осман Сибел Джелил с настойник Иванина Недкова Иванова  - 

Директор на ДДЛРГ « Лудогорие» гр. Исперих и Денис Ружди Осман – предоставяща заместваща 

грижа  от Иванина Недкова Иванова  - Директор на ДДЛРГ « Лудогорие» гр. Исперих, ул. « Васил 

Левски» № 72,общ. Исперих, обл. Разград. 

 

 Настоящето решение да бъде изпратено до Министерски съвет на Република 

България. 

 

 

 ТОЧКА 19 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 Адв . Даниел Димитров – Председателна Общински съвет Исперих. 
 В деловодството на Общински съвет Исперих не са постъпили питания, предложения 

от граждани. 

 Вие колеги общински съветници имате ли питания? 

 Няма. 

 Преминаваме към последна точка от дневния ред. 
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 ТОЧКА 20 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Разни. 

 

 Адв . Даниел Димитров – Председателна Общински съвет Исперих. 
 Има ли желаещи да вземат отношение по тази последна точка от дневния ред. 

 Няма. 

 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на Общински 

съвет Исперих проведено на 29.03.2018 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:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


