ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 49
от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на
28.06.2018 година
Днес 28.06.2018 г. от 17.00 часа
съвет Исперих.

се проведе редовно заседание на Общински

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Заседанието е насрочено по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1, и чл. 40, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейноста на Общински съвет Исперих.
За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 22 общински
съветници. Отсъстват общинските съветници Росица Митева, Венцислав Тодоров,
Бюлент Хасан, Рейхан Каракашев, Сали Мехмед, Екатерина Димитрова и Шенол Рафи.
На редовното заседание присъства Кмета на Община Исперих г-н Бейсим Руфад,
заместник Кметовете на Община Исперих г-жа Нехире Юмер и Айджан Бейтула,
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 предварително обявения проекто дневния ред
имате ли колеги?
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Предлагам докладна записка относно: Продажба на автомобили, собственост на
Община Исперих да бъде включена в дневния ред. Спазен е срока за депозиране на
докладната записка в деловодството на Общински съвет Исперих по чл.49, ал.3 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Имате ли други предложения?
Моля, колеги да преминем към гласуване.
Постъпи предложение от Кмета на Община Исперих да бъде включена в дневния
ред докладна записка относно: Продажба на автомобили, собственост на Община
Исперих, като т. 10 в предварително обявения проекто дневен ред.
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 Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
22
22
0
0
Преминаваме към гласуване на дневен ред с направеното предложение за
допълнение.
Моля, колеги да гласуваме.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
22
22
0
0
Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови
разходи за 2018 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2018 г. и
максималните размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по
бюджета за 2018 г.
2. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на собствеността върху имот от общинския поземлен
фонд на наследниците на Риза Хюсеинов Мустафов.
3. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот №03472.40.343, находящ се в с. Белинци,
община Исперих, област Разград.
4. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части от
улична регулация, предаваеми към поземлен имот
№ 24150.501.409 по кадастралната карта на с.Духовец, община Исперих, област
Разград.
5. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ Павилион № 9 на Общински пазар – гр. Исперих
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6. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлени имоти и сгради, находящи се в с.Белинци и
с.Голям Поровец, община Исперих, област Разград
7. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова
помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
8. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Участие на Община Исперих в Учредителен комитет за учредяване на
Организация за управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма.
9. Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Приемане на становище за опрощаване на дължими публични
задължения от Зейти Разиев Тахиров
10. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на автомобили, собственост на Община Исперих
11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
12. Разни.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови
разходи за 2018 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2018 г. и
максималните размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по
бюджета за 2018 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 461 от 01.02.2018 г. на Общински съвет - Исперих е приет
поименния списък за капиталови разходи на община Исперих за 2018 г.
С Писмо ФО-22 от 31.05.2018 г., във връзка с Решение № 523 от 11.05.2018г.,
съгласно чл. 87, ал. 1 от ЗДБРБ за 2018 г. бяха трансформирани 124 000 лв. от целевата
субсидия за капиталови разходи от републиканския бюджет в целеви трансфер за
финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на
общински пътища и на улична мрежа. Изменението е намерило отражение в
инвестиционната програма както следва:
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Обекти, отпаднали от капиталовата програма на община Исперих,
финансирани от целевите средства по чл. 52 от Закона за държавния бюджет на
Република България (ЗДБРБ) за 2018 г:
Обект Основен ремонт на Общински път RAZ 1040 /ІІІ - 205, Исперих –
Веселец/), участък "Вазово – Райнино. – планиран размер на средствата от целева
субсидия за капиталови разходи преди трансформиране – 124 000 лв.
Обекти за текущ ремонт, извън капиталовата програма на община
Исперих, които ще бъдат финансирани с трансформираната целева субсидия за
извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична
мрежа:
Обект „Текущ ремонт на Общински път RAZ 1040 /ІІІ - 205, Исперих –
Веселец/), участък "Вазово – Райнино в размер на 124 000 лв.
Във връзка с постъпили доклади за включване на нови обекти и промяна в
стойностите на съществуващи обекти в инвестиционната програма на община Исперих
е необходимо да се направи следващата актуализация на поименния списък за
капиталови разходи на община Исперих за 2018 година, както следва:
При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих
Нови обекти:
Обект „Рехабилитация на ул. "Александър Стамболийски", гр. Исперих Трети етап паркинг” (I.3.1.3). Във връзка с проведена процедура за възлагане на
обществени поръчки на обект „Рехабилитация на ул. "Александър
Стамболийски", гр. Исперих - Първи етап улични настилки” и обект
„Рехабилитация на ул. "Ахинора" от ОК287 до ОК528, гр. Исперих - Първи етап
улични настилки” и реализирана икономия в размер на 18 083 лв. се предлага
същата да бъде използване за реализирането на този обект. Средствата са от
целевата субсидия за капиталови вложения от Републиканския бюджет.
Обект „Цветен лазерен принтер” (II.1.1.2). За дейността на отдел ТСУ е
необходимо закупуването цветен лазерен принтер. В дейност "Общинска
администрация" е необходимо включване на стойността му в размер на 315 лв. в
капиталовата програма. За обезпечаването на разхода е предвидено намаление на
Обект „ПУП на общински имоти” (III.1.1.4) със 315 лв.
Актуализирани обекти:
Променя се наименованието на обект „Рехабилитация на ул. "Александър
Стамболийски", гр. Исперих” (I.3.1.1) на обект „Рехабилитация на ул.
"Александър Стамболийски", гр. Исперих - Първи етап улични настилки”
(I.3.1.1). След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
стойността на обекта възлиза на 230 992 лв. Икономията в размер на 2 553 лв. от
планирания общ размер ще бъде прехвърлен към нов обект „Рехабилитация на ул.
"Александър Стамболийски", гр. Исперих - Трети етап паркинг” (I.3.1.3).
Средствата са от целевата субсидия за капиталови вложения от Републиканския
бюджет.
Променя се наименованието на обект „Рехабилитация на ул. "Ахинора" от
ОК287 до ОК528, гр. Исперих” (I.3.1.2) на обект „Рехабилитация на ул.
"Ахинора" от ОК287 до ОК528, гр. Исперих - Първи етап улични настилки”
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(I.3.1.2). След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
стойността на обекта възлиза на 250 925 лв. Икономията в размер на 15 530 лв. от
планирания общ размер ще бъде прехвърлен към нов обект „Рехабилитация на ул.
"Александър Стамболийски", гр. Исперих - Трети етап паркинг” (I.3.1.3).
Средствата са от целевата субсидия за капиталови вложения от Републиканския
бюджет.
Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих
са отразени в приложение № 1 към настоящата докладна, като общата рамка на
капиталовите разходи възлиза на – 1 838 726 лв.
С Решение № 461 от 01.02.2018 г. на Общински съвет - Исперих са приети
максималните размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по
бюджета на община Исперих за 2018 г. Същите бяха изчислени преди съставяне на
годишния финансов отчет за 2017 г. на база текущи данни към него момент. След
съставения годишен финансов отчет е необходимо да се актуализират размерите на
тези показатели, както следва:
- Максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без
Фонд работна заплата), които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от
6 854 225 лв. на 6 873 571 лв.
- Максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат
да бъдат поети през 2018 г. от 8 940 293 лв. на 8 965 527 лв.
Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г., чл. 94, ал. 3,
т. 1 и 2 , чл. 124, ал. 2 и 3 и чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2018 г.
съгласно Приложение №1 на стойност 1 838 726 лв.
2. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без
ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от 6 854 225 лв. на 6 873 571 лв.
3. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат
да бъдат поети през 2018 г. от 8 940 293 лв. на 8 965 527 лв.
4. На основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на
Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
За протокола да бъде отбелязано, че в залата влезе и общинския съветник
Екатерина Димитрова. Броя на присъстващите общшински съветници става 23.
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Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.06.2018 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
3

„ За”
3

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин като председател на участваща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 25.06.2018 г. от 13.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Председатела на постояната комисия отсъства.
Моля, г-н Нурула като член на комисията да докладвате становището.
Хамди Нурула – за председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 25.06.2018 г.
от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
6

„ За”
6

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф
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Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание на ПК по « Социални дейности и здравеопазване » проведено на
25.06.2018 г. от 14.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
3

„ За”
3

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

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 на ПК по «Образование, култура, спорт и туризъм » проведено на
25.06.2018 г. от 14.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
5

„ За”
5

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя.
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 28.06.2018 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови
разходи за 2018 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2018 г. и
максималните размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по
бюджета за 2018 г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД

За
За
За
За

„ против”

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

БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За

П
П

За

П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За

П

За
За
За
За
За

П
П
П
П
П

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

№ 548
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г., чл. 94, ал. 3,
т. 1 и 2 , чл. 124, ал. 2 и 3 и чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2018 г.
съгласно Приложение №1 на стойност 1 838 726 лв.
2. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без
ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от 6 854 225 лв. на 6 873 571 лв.
3. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат
да бъдат поети през 2018 г. от 8 940 293 лв. на 8 965 527 лв.
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4. На основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на
Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Приложение № 1 е неразделна част от Решение № 548 по Протокол № 49 от
28.06.2018 г. Същото е приложено в протокола на диск.
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ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на собствеността върху имот от общинския поземлен
фонд на наследниците на Риза Хюсеинов Мустафов.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В Общинската администрация е постъпило Заявление с вх. № ОС428/01.07.2016год. от Ния Давидова Трифонова от с.Подайва - наследник на Риза
Хюсеинов Мустафов относно възстановяване правото на собственост върху земеделска
земя. Наследниците на Риза Хюсеинов Мустафов притежават влязло в сила съдебно
решение №203/28.08.1992г. на Районен съд Исперих, което е приложено към
заявлението.
С писмо с изх. №РД-06-ИС-104/17.05.2018г. относно изпълнение на влязло в
сила решение № 203/28.08.1992 г. на поземлена комисия град Исперих, Общинска
служба по земеделие – град Исперих изразява становище, че с протокол №
394/21.10.2003г. поземлена комисия град Исперих възстановява правото на собственост
върху 32,000 дка земя на наследниците на Риза Хюсеинов Мустафов. Предложението
им е ищецът да бъде настанен в поземлен имот № 011019 с площ 32,00 дка в землище
с. Къпиновци, община Исперих.
Тъй като по преписката не е извършено настаняване, съгласно &27, ал.2, т.2 от
ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ наследниците на Риза Хюсеинов
Мустафов следва да бъдат обезщетени с 32,000 дка земя, собственост на Община
Исперих, представляваща поземлен имот № 011019 в землището на с.Къпиновци.
За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост №
6648 от 26.03.2018г.
Възстановяване правото на собственост на лица със земеделска земя от
Общинския поземлен фонд се извършва след решение на Общински съвет.
Във връзка с горе изложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
Във връзка със Заявление с вх. № ОС-428/01.07.2016год. и писмо с изх. №РД06-ИС-104/17.05.2018г. на Общинска служба по земеделие – град Исперих, на
основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с параграф 27, ал.2, т.2 от ПЗР
към ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Предоставя собствеността върху имот общинска собственост, представляващ:
поземлен имот № 011019 с обща площ 32,000 дка, местност „Кулак“, категория III
находящ се в землището на с. Къпиновци, община Исперих, област Разград, съгласно
АЧОС № 6648/26.03.2018 г., при граници и съседи: имот №011018; имот №000600,
имот № 000061 и имот № 011011 на наследниците на Риза Хюсеинов Мустафов.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих.
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ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих,
Областния Управител на Област Разград, Общинската служба по земеделие град
Исперих и на наследниците на Риза Хюсеинов Мустафов 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 Кмет.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – за председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 25.06.2018 г.
от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
6

„ За”
6

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин като председател на участваща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 25.06.2018 г. от 13.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

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 25.06.2018 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
6
3
3
0
0
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Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Становището на кметовете на кметства с. Подайва и кметство с. Къпиновци /
отсъстват/. Няма постъпило становище в деловодството на Общински съвет Исперих от
кметовете на кметства с. Подайва и с. Къпиновци.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Откривам дискусията по докладната записка и проекта за решение.
Има ли желаещи да вземи отношение.
Заповядайте г-н Вутов.
Венелин Вутов – заместник председател на Общински съвет Исперих.
Искам да попитам до кога ще продължава това възстановяване на имоти. Както е
видно от докладната Решението на съда е от 2002 г., а лицето предявява искане чак сега
за възстановяване на земеделските имоти.
Кмета на Община Исперих също изказа своето становище, че до сега
собственика на земеделските земи не си ги е потърсил и според него също не е съгласен
с възстановяването им от общинския поземлен фонд.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Аз взех отношение на заседанието на ПК по „ Финанси и бюджет” по тази
докладна. Фактите реално са такива. С Решение от 2002 г. на Исперихски районен съд
има Решение влязло в сила от 04.10.2002 г., че наследниците на Риза Хюсеинов
Мустафов имат право за възстановят собствеността си върху 32,000 дка. Земеделски
земи. По протокл на поземлена комисия има Решение от 2003 г., с което комисията
признава и определя за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи с
план за замеразделене. Но най вероятно те не са възстановени на собствениците. Друг е
въпроса, така че Вие сте прав г-н Вутов заявяването на тези земи и търсенето им по
съдебен ред приключи на 13.05.2007г. След това невъзстановените земеделски земи и
непотърсенити тъй наречения фонд земеделски земи по чл. 19 – резултативен фонд са
прехвърлени за управление и собственост на общината. От там насетенте моето
мнение,че тези решения които са преди 2007 г., ако не са възстановени от поземлена
комисия и не са получени като общетение като бонове от собствениците нямат право да
бъдат възстановени от общинския поземлен фонд и от тези по чл. 19. Според мен по чл.
19 можем да възстановяваме земи само на тези, които установяваме правото си на
собственост в реални граници и то след прехвърлянето на резултативния фонд от чл. 19
във собственост на общините. Тоест имаш нотариален акт не си ги търсил земите си до
2007 г. водиш дела пред съда по чл. 124, ал.1 от ГПК така наречения установителен иск,
с който установяваш правото си на собственост и то в стари релни граници и тогава
общината е длъжна да ти ги възстанови, ако тези земи са прехвърлени от поземлената
комисия в старите реални граници да ги възстанови по силата на съдебното решение. За
това аз ще гласувам въздържал се по този въпроси не смятам, че трябва да ощетяваме
общината по този начин. Предлагам и по нататъка да вземем принципно решение кога
и в какви случаи ще възстановяваме земеделски земи по силата на съдебно решение, и
кои решения тези с правно основание по чл. 11, които са в момента, това съдебно
решение мисля, че е по чл. 11, ал.2 от ЗСПЗЗ, или тези, които са след 2007 г. с правно
основание чл. 124.
Други желаещи да вземат отношение по докладната записка.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 28.06.2018 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на собствеността върху имот от общинския поземлен
фонд на наследниците на Риза Хюсеинов Мустафов.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

„ против”

„въздържал се”
Въздържал се

За
За
Въздържал се
Въздържал се
За
Против

П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Въздържал се
Въздържал се
Въздържал се
Въздържал се
Въздържал се

П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
23
6
4
13
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 549
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На основание чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. НЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДОКЛАДНА
ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на собствеността върху имот от общинския
поземлен фонд на наследниците на Риза Хюсеинов Мустафов.
Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, 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 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот №03472.40.343, находящ се в с. Белинци,
община Исперих, област Разград.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
След направено изменение на регулационния план на с.Белинци се обособи нов
поземлен имот № 03472.40.343 с площ 400 кв.м, който е предмет на инвестиционно
намерение. Имотът е с начин на трайно ползване за друг обществен обект, комплекс с
площ 400 кв.м и местонахождение с.Белинци, ул. „Васил Левски“. За същият е съставен
Акт за частна общинска собственост № 6661 от 16.04.2018г., вписан в Агенцията по
вписванията на 20.04.2018г.
Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2018год. за продажба.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1. Има изявен интерес за закупуването на имота.
2. Реализиране на постъпления от продажбата.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе
следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за
14

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлен имот 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 следния
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №
03472.40.343 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и две точка четиридесет точка
триста четиридесет и три) с начин на трайно ползване за друг обществен обект,
комплекс с площ 400 (четиристотин) кв.м. с местонахождение на имота – с. Белинци,
ул. „Васил Левски“, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото,
одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005год. на ИД на АК и изменен ПУП-ПР със
Заповед №10/04.01.2018г. на Кмета на община Исперих при съседи на имота: имоти с№
03472.40.342; № 03472.40.151 и № 03472.40.91, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 6661 от 16.04.2018год., вписан в Агенцията по вписванията на
20.04.2018год., вх. рег. № 949, том 3, № 42863.
1.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
6 000,00 (шест хиляди ) лева.
1.2.Пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
02.05.2018 год.е в размер на 867 (осемстотин шестдесет и седем)лева.
1.3. Данъчната оценка на имота е в размер на 835,20 (осемстотин тридесет и пет
лева и 20 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000640/13.04.2018 год. на отдел МДТ при община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Благодаря.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 25.06.2018 г. от 13.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0
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Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

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 25.06.2018 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
3

„ За”
3

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

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 на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 25.06.2018 г.
от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
6

„ За”
6

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Становището на кмета на кметство с. Белинци.
Севгин Сюлейман – Кмет на кметство с. Белинци – въздържа се от
становище.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, становища към вносителя?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 28.06.2018 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот №03472.40.343, находящ се в с. Белинци,
община Исперих, област Разград.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За

П

За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Въздържал се
За
Въздържал се
За
За
За
За
Въздържал се

За
За
За
За
За

П

П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
23
20
0
3
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 550
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за
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реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлен имот 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 следния
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №
03472.40.343 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и две точка четиридесет точка
триста четиридесет и три) с начин на трайно ползване за друг обществен обект,
комплекс с площ 400 (четиристотин) кв.м. с местонахождение на имота – с. Белинци,
ул. „Васил Левски“, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото,
одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005год. на ИД на АК и изменен ПУП-ПР със
Заповед №10/04.01.2018г. на Кмета на община Исперих при съседи на имота: имоти с№
03472.40.342; № 03472.40.151 и № 03472.40.91, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 6661 от 16.04.2018год., вписан в Агенцията по вписванията на
20.04.2018год., вх. рег. № 949, том 3, № 42863.
1.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
6 000,00 (шест хиляди ) лева.
1.2.Пазарна оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
02.05.2018 год.е в размер на 867 (осемстотин шестдесет и седем)лева.
1.3. Данъчната оценка на имота е в размер на 835,20 (осемстотин тридесет и пет
лева и 20 ст.) лева съгласно съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000640/13.04.2018 год. на отдел МДТ при община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части от
улична регулация, предаваеми към поземлен имот № 24150.501.409 по кадастралната
карта на с.Духовец, община Исперих, област Разград.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
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Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Община Исперих притежава 500,00 кв.м идеални части от улична регулация,
предаваеми към поземлен имот № 24150.501.409 с начин на трайно ползване
незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на с.Духовец. Целият
поземлен имот е с площ 1278,00 кв.м, като за общинските части от имота е съставен
Акт за частна общинска собственост № 6550 от 05.02.2018г., вписан в Агенцията по
вписванията на 06.02.2018г. Останалите идеални части от имота са собственост на
Мехмед Мустафа Раим, съгласно Нотариален акт № 126, том VI, рег.№ 7342, дело
№928 от 2017год.
Разпореждането с 500/1278 кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми
към поземлен имот № 24150.501.409 по кадастралната карта на с.Духовец 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
РЕШЕНИЯ:
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих
за закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в с.Духовец, 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
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между
община Исперих и Мехмед Мустафа Раим, с адрес с.Духовец, ул. „Рила” №20, община
Исперих, област Разград чрез продажба на частта на община Исперих, а именно
500/1278 (петстотин наклонена черта хиляда двеста седемдесет и осем) кв.м
идеални части от улична регулация, предаваеми към поземлен имот № 24150.501.409
(двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка петстотин и едно точка четиристотин и
девет) с обща площ на имота 1278,00 (хиляда двеста седемдесет и осем) кв.м с
местонахождение с.Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №69, община Исперих по
кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-40/31.08.2005г. на ИД на
АК при граници на имота: имоти с №24150.501.415; № 24150.501.410; № 24150.501.408;
№ 24150.501.30 и № 24150.501.411 по Акт за частна общинска собственост № 6550 от
05.02.2018год. вписан в Агенцията по вписванията на 06.02.2018 г.
на съсобственика МЕХМЕД МУСТАФА РАИМ, притежаващ останалите идеални
части от имота, съгласно Нотариален Акт № 126, том VІ, рег. № 7342, дело № 928 от
2017год.
ІІ. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 02.05.2018 г. е в размер на 1 238,00 (хиляда двеста
тридесет и осем) лева.
Данъчната оценка на идеалните части от имота в размер на 1044,00 (хиляда
четиридесет и четири) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000233/01.02.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
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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 Кмет.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 25.06.2018 г. от 13.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
4
4

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

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 25.06.2018 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
3
3

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

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 на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 25.06.2018 г.
от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Становището на кмета на кметство с.Духовец.
Кмета на кметство с. Духовец отсъства и няма в деловодството на Общински
съвет Исперих постъпило становище.
Въпроси, предложения, становища към вносителя?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 28.06.2018 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части от
улична регулация, предаваеми към поземлен имот
№ 24150.501.409 по кадастралната карта на с.Духовец, община Исперих, област
Разград.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За

П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За

П
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

За
За
За
За
За

П
П
П
П
П

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

№ 551
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих
за закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в с.Духовец, 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
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между
община Исперих и Мехмед Мустафа Раим, с адрес с.Духовец, ул. „Рила” №20, община
Исперих, област Разград чрез продажба на частта на община Исперих, а именно
500/1278 (петстотин наклонена черта хиляда двеста седемдесет и осем) кв.м
идеални части от улична регулация, предаваеми към поземлен имот № 24150.501.409
(двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка петстотин и едно точка четиристотин и
девет) с обща площ на имота 1278,00 (хиляда двеста седемдесет и осем) кв.м с
местонахождение с.Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №69, община Исперих по
кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-40/31.08.2005г. на ИД на
АК при граници на имота: имоти с №24150.501.415; № 24150.501.410; № 24150.501.408;
№ 24150.501.30 и № 24150.501.411 по Акт за частна общинска собственост № 6550 от
05.02.2018год. вписан в Агенцията по вписванията на 06.02.2018 г.
на съсобственика МЕХМЕД МУСТАФА РАИМ, притежаващ останалите идеални
части от имота, съгласно Нотариален Акт № 126, том VІ, рег. № 7342, дело № 928 от
2017год.
ІІ. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 02.05.2018 г. е в размер на 1 238,00 (хиляда двеста
тридесет и осем) лева.
Данъчната оценка на идеалните части от имота в размер на 1044,00 (хиляда
четиридесет и четири) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000233/01.02.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
22

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.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ Павилион № 9 на Общински пазар – гр. Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 417 по Протокол №37 от 30.11.2017год. са определени условията
на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Павилион № 9 на
Общински пазар Исперих.В изпълнение на решението са организирани и проведени
публични търгове съответно на 30.01.2018год. повторен търг на 06.02.2018год. и на
11.04.2018год. повторен търг на 18.04.2018г., но без участници.
Предложението ни за ново решение на Общински съвет Исперих е началната
месечна наемна тръжна цена в размер на 375,00 лева, определена съгласно Тарифа за
определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м
реална площ –Приложение № 1 към Наредба № 27 на ОбС Исперих да се намали с 30%.
Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет
следните
РЕШЕНИЯ:

- Исперих да вземе

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, и чл.24,
ал.1 от Наредба №27 на ОбС – Исперих да се отдаде под наем чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване Павилион № 9 на Общински пазар – Исперих с площ
37,50 кв.м. за срок от 5 (пет) години с цел:
- създаване на по-добри условия за стопанисване;
- 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 Павилион № 9 от Общински пазар – гр. Исперих, представляващ павилион от
23

недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1 от 24.01.2002 г.при
следните условия:
1. Площ на Павилион № 9 – 37,50 (тридесет и седем цяло и петдесет) кв.м.
2.Срок на договора за наем - 5 (пет) години.
3.Предназначение на обекта – магазин за промишлени стоки.
4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 262,50
(двеста шестдесет и два лева и петдесет стотинки) 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, намалена с 30%.
5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 26,00 (двадесет и шест) лева.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе
публичния търг с явно наддаване и сключи договор за наем.
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 Кмет.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – за председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 25.06.2018 г.
от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 25.06.2018 г. от 13.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
4
4

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

0
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Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

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 25.06.2018 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
3
3

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, становища към вносителя?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 28.06.2018 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ Павилион № 9 на Общински пазар – гр. Исперих
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За

П

За
За
За
За
За
За
За
За
За

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

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

За

П

За

П

За
За
За
За
За

П
П
П
П
П

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

№ 552
На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, и чл.24,
ал.1 от Наредба №27 на ОбС – Исперих да се отдаде под наем чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване Павилион № 9 на Общински пазар – Исперих с площ
37,50 кв.м. за срок от 5 (пет) години с цел:
- създаване на по-добри условия за стопанисване;
- 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 Павилион № 9 от Общински пазар – гр. Исперих, представляващ павилион от
недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1 от 24.01.2002 г.при
следните условия:
1. Площ на Павилион № 9 – 37,50 (тридесет и седем цяло и петдесет) кв.м.
2.Срок на договора за наем - 5 (пет) години.
3.Предназначение на обекта – магазин за промишлени стоки.

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 262,50
(двеста шестдесет и два лева и петдесет стотинки) 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, намалена с 30%.
5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 26,00 (двадесет и шест) лева.
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ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе
публичния търг с явно наддаване и сключи договор за наем.
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 Административно процесуалния
кодекс.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлени имоти и сгради, находящи се в с.Белинци и
с.Голям Поровец, община Исперих, област Разград
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветгници,
Предлагаме проект на решения на Общински съвет – Исперих за продажба на
два поземлени имоти, ведно с построените в тях сгради, находящи се в с.Белинци и
с.Голям Поровец, община Исперих.
Имотите не са включени в Годишната програма за управление и разпореждане
с общински имоти за 2018г.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе
следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10
от Закона за общинската собственост и чл. 9, ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на ОбС
– Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 година, като включва в раздел V. Продажба на общински
жилищни сгради т.2 и т.3 със следното съдържание:
т.2.Поземлен имот №03472.40.328 с начин на трайно ползване ниско
застрояване с площ 339 кв.м, ведно с построената в имота самостоятелна масивна
едноетажна сграда, с начин на трайно ползване за жилищна сграда с площ 66 кв.м по
кадастралната карта на с.Белинци при прогнозна продажна цена в размер на 3 930 лева.
т.3.Поземлен имот №15953.65.178 с начин на трайно ползване ниско
застрояване с площ 953 кв.м, ведно с построените в имота самостоятелни едноетажни
сгради, с начин на трайно ползване за жилищна сграда, хангар,депо,гараж,
селскостопанска постройка и постройка на допълващото застрояване с обща площ
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148 кв.м по кадастралната карта на с.Голям Поровец при прогнозна продажна цена в
размер на 10 084 лева.

РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от
Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба
№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлени
имоти да се проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2018 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
поземлени имоти, както следва:
1.1. Поземлен имот №03472.40.328 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и
две точка четиридесет точка триста двадесет и осем) с начин на трайно ползване Ниско
застрояване с площ 339 (триста тридесет и девет)кв.м, ведно с построената в имота
масивна едноетажна сграда № 03472.40.328.1 с начин на трайно ползване за жилищна
сграда с площ 66 (шестдесет и шест) кв.м по кадастралната карта на с.Белинци,
одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005 год. на ИД на АК и изменен ПУП-ПР със
Заповед № 145/07.02.2018г. на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота
с.Белинци, ул. «Кирил и Методий» № 13, община Исперих, област Разград при граници
и съседи: имоти с № 03472.40.151, № 03472.40.329 и № 03472.40.134, съгласно АЧОС
№ 6657/16.04.2018г. вписан в Агенцията по вписванията на 20.04.2018год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
3 930,00 (три хиляди деветстотин и тридесет) лева, която цена е Пазарната оценка на
имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 14.05.2018г.
1.3.Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000642/13.04.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих е в размер на
1 604,90 (хиляда шестстотин и четири лева и деветдесет стотинки )лева.
2.1. Поземлен имот №15953.65.178 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и
три точка шестдесет и пет точка сто седемдесет и осем) с начин на трайно ползване
ниско застрояване с площ 953 (деветстотин петдесет и три) кв.м, ведно с построените в
имота:
- масивна едноетажна стоманобетонна сграда № 15953.65.178.1 с начин на
предназначение еднофамилна жилищна сграда с площ 73 (седемдесет и три) кв.м ;
- едноетажна паянтова сграда № 15953.65.178.2 с начин на предназначение
хангар, депо, гараж с площ 31 (тридесет и един) кв.м;
- едноетажна паянтова сграда № 15953.65.178.3 с начин на предназначение
селскостопанска сграда с площ 15 (петнадесет) кв.м;
- едноетажна масивна стоманобетонна сграда № 15953.65.178.4 с начин на
предназначение постройка на допълващото застрояване с площ 29 (двадесет и девет)
кв.м
по кадастралната карта на с.Голям Поровец, одобрена със Заповед РД-1853/25.08.2009 год.. на ИД на АГКК и изменен ПУП-ПР със Заповед № 102/17.01.2018г.
на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Голям Поровец, ул.
«Панайот Банков» № 39, община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти
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с № 15953.65.180, № 15953.65.179, № 15953.65.712, № 15953.65.176 и № 15953.65.477,
съгласно АЧОС № 6658/16.04.2018г. вписан в Агенцията по вписванията на
20.04.2018год.
2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
10 084,00 (десет хиляди осемдесет и четири) лева, която цена е Пазарната оценка на
имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 14.05.2018г.
2.3.Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000641/13.04.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих е в размер на
4 129,10 (четири хиляди сто двадесет и девет лева и десет стотинки )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 Кмет.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 25.06.2018 г. от 13.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
4
4

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

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 25.06.2018 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
3
3

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на
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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 на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 25.06.2018 г.
от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Становището на кметовете на кметства с.Духовец и с. Белинци.
Кмета на кметство с. Духовец отсъства и няма в деловодството на Общински
съвет Исперих постъпило становище.
Севгин Сюлейман – Кмет на кметство с. Белинци – няма становище по
проекта за решение.
Въпроси, предложения, становища към вносителя?
Няма.
Преминаваме към гласуване на първото решение за допълване на годишната
програма.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
23
20
0
3
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 553
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10
от Закона за общинската собственост и чл. 9, ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на ОбС
– Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 година, като включва в раздел V. Продажба на общински
жилищни сгради т.2 и т.3 със следното съдържание:
т.2.Поземлен имот №03472.40.328 с начин на трайно ползване ниско
застрояване с площ 339 кв.м, ведно с построената в имота самостоятелна масивна
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едноетажна сграда, с начин на трайно ползване за жилищна сграда с площ 66 кв.м по
кадастралната карта на с.Белинци при прогнозна продажна цена в размер на 3 930 лева.
т.3.Поземлен имот №15953.65.178 с начин на трайно ползване ниско
застрояване с площ 953 кв.м, ведно с построените в имота самостоятелни едноетажни
сгради, с начин на трайно ползване за жилищна сграда, хангар,депо,гараж,
селскостопанска постройка и постройка на допълващото застрояване с обща площ
148 кв.м по кадастралната карта на с.Голям Поровец при прогнозна продажна цена в
размер на 10 084 лева.
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 Административно процесуалния
кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте да гласуваме и второто решение, което е поименнно.

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

Редовно заседание на 28.06.2018 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлени имоти и сгради, находящи се в с.Белинци и
с.Голям Поровец, община Исперих, област Разград
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
Въздържал се

П
П
П
П
П
П

За

П

За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Въздържал се
За
За
За
За
Въздържал се

За

П

П
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25.
26.
27.
28.
29.

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

За
За
За
За

П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
23
20
0
3
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 554
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, както следва:
1.1. Поземлен имот №03472.40.328 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и
две точка четиридесет точка триста двадесет и осем) с начин на трайно ползване Ниско
застрояване с площ 339 (триста тридесет и девет)кв.м, ведно с построената в имота
масивна едноетажна сграда № 03472.40.328.1 с начин на трайно ползване за жилищна
сграда с площ 66 (шестдесет и шест) кв.м по кадастралната карта на с.Белинци,
одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005 год. на ИД на АК и изменен ПУП-ПР със
Заповед № 145/07.02.2018г. на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота
с.Белинци, ул. «Кирил и Методий» № 13, община Исперих, област Разград при граници
и съседи: имоти с № 03472.40.151, № 03472.40.329 и № 03472.40.134, съгласно АЧОС
№ 6657/16.04.2018г. вписан в Агенцията по вписванията на 20.04.2018год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
3 930,00 (три хиляди деветстотин и тридесет) лева, която цена е Пазарната оценка на
имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 14.05.2018г.
1.3.Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000642/13.04.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих е в размер на
1 604,90 (хиляда шестстотин и четири лева и деветдесет стотинки )лева.
2.1. Поземлен имот №15953.65.178 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и
три точка шестдесет и пет точка сто седемдесет и осем) с начин на трайно ползване
ниско застрояване с площ 953 (деветстотин петдесет и три) кв.м, ведно с построените в
имота:
- масивна едноетажна стоманобетонна сграда № 15953.65.178.1 с начин на
предназначение еднофамилна жилищна сграда с площ 73 (седемдесет и три) кв.м ;
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- едноетажна паянтова сграда № 15953.65.178.2 с начин на предназначение
хангар, депо, гараж с площ 31 (тридесет и един) кв.м;
- едноетажна паянтова сграда № 15953.65.178.3 с начин на предназначение
селскостопанска сграда с площ 15 (петнадесет) кв.м;
- едноетажна масивна стоманобетонна сграда № 15953.65.178.4 с начин на
предназначение постройка на допълващото застрояване с площ 29 (двадесет и девет)
кв.м
по кадастралната карта на с.Голям Поровец, одобрена със Заповед РД-1853/25.08.2009 год.. на ИД на АГКК и изменен ПУП-ПР със Заповед № 102/17.01.2018г.
на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Голям Поровец, ул.
«Панайот Банков» № 39, община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти
с № 15953.65.180, № 15953.65.179, № 15953.65.712, № 15953.65.176 и № 15953.65.477,
съгласно АЧОС № 6658/16.04.2018г. вписан в Агенцията по вписванията на
20.04.2018год.
2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
10 084,00 (десет хиляди осемдесет и четири) лева, която цена е Пазарната оценка на
имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 14.05.2018г.
2.3.Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000641/13.04.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих е в размер на
4 129,10 (четири хиляди сто двадесет и девет лева и десет стотинки )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 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова
помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
I.Със Заповед №РД 09-206/06.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните
и горите са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор – Улици
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от
ПРСР за периода 2014-2020 г. с краен срок за кандидатстване 09.07.2018 г.
В тази връзка Община Исперих подготви и има готовност да кандидатства с
проектно предложение „Рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих – ул. „Хан
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Аспарух“, ул. „Искър“ и ул. „Хр. Ботев“ от пт 35 до пт 88 и от пт 0 до пт 5“, чиято
стойност не може да надвишава 600 000 евро
Съгласно т.24 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване
от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор – Улици „Строителство,
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и
съоръженията и принадлежностите към тях“, проектите се подпомагат, ако дейностите,
включени в него, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на
община Исперих, удостоверено с Решение на Общинския съвет.
Общинският съвет следва да вземе и решение за кандидатстване на общината по
реда на Условията за кандидатстване.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме
следните
РЕШЕНИЯ
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и т.24 от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор Улици
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от
ПРСР за периода 2014-2020 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих – ул.
„Хан Аспарух“, ул. „Искър“ и ул. „Хр. Ботев“ от пт 35 до пт 88 и от пт 0 до пт 5“,,
съответстват на Приоритетна област I. „Фокуси на растеж”, Приоритет 1.2
„Рехабилитация на уличната мрежа, изграждане на нови улици в населените места на
община Исперих“ от Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община
Исперих за периода 2014-2020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих – ул. „Хан Аспарух“, ул. „Искър“ и ул.
„Хр. Ботев“ от пт 35 до пт 88 и от пт 0 до пт 5“, по реда на процедура чрез подбор –
Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските
райони“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.
Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването
им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
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II. Със Заповед №РД 09-231/09.03.2018 г. на Министъра на земеделието,
храните и горите са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор
№BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА
ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО
ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО
ЗНАЧЕНИЕ“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.
с краен срок за кандидатстване 13.07.2018 г.
Община Исперих има готовност да кандидатства и по тази процедура с проектно
предложение „Рехабилитация и ремонт на централна градска част – Исперих“, чиято
стойност не може да надвишава 400 000 евро.
Съгласно т.24 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване
от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор – ПЛОЩИ „ИЗГРАЖДАНЕ
И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ,
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ“, проектите се подпомагат, ако
дейностите, включени в него, съответстват на приоритетите на Общинския план за
развитие на община Исперих, удостоверено с Решение на Общинския съвет.
Общинският съвет следва да вземе и Решение за кандидатстване на общината по
реда на Условията за кандидатстване.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме
следните
РЕШЕНИЯ
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и т.24 от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор –
ПЛОЩИ „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ“
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект „Рехабилитация и ремонт на централна градска част –
Исперих“, съответстват на Приоритетна област I. „Фокуси на растеж”, Приоритет 1.5
Подобряване на градската среда в публичните и междублокови пространства,
благоустрояване на паркове, изграждане на пешеходни алеи и зелени пространства,
енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда в гр. Исперих“ от Програмата за
реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Рехабилитация и ремонт на централна градска част – Исперих“, по реда на процедура
чрез подбор – ПЛОЩИ „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА
ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО
ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО
ЗНАЧЕНИЕ“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони” на
ПРСР за периода 2014–2020 г.
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Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването
им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
III. Със Заповед №РД 09-240/12.03.2018 г. на Министъра на земеделието,
храните и горите са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор
№BG06RDNP001-7.008 – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В
КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА
ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В
СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ
ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ
УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г. с краен срок за
кандидатстване 16.07.2018 г.
Поради сериозната нужда от подобряване на енергийната ефективност на
сградите на общинска администрация Исперих беше изготвен технически проект и
съответно
проектно
предложение
„Енергоефективна
рехабилитация
на
административната сграда на Общинска администрация Исперих на ул. „Васил
Левски“ 70 в гр. Исперих“.
Съгласно т.24 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване
от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ
„РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ,
ОБОРУДВАНЕ
И/ИЛИ
ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ
ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ“ проектите се подпомагат, ако дейностите, включени в него,
съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на община Исперих,
удостоверено с Решение на Общинския съвет.
Общинският съвет следва да вземе и Решение за кандидатстване на общината по
реда на Условията за кандидатстване.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме
следните
РЕШЕНИЯ
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и т.24 от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ
И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ
ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
36

РЕШИ:
1.Дейностите
по
проект
„Енергоефективна
рехабилитация
на
административната сграда на Общинска администрация Исперих на ул. „Васил
Левски“ 70 в гр. Исперих“ съответстват на Приоритетна област IV. „Ресурси и
продукция”, Приоритет 4.7 „Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на
административни и обществени сгради, достъпна среда и видеонаблюдение“ от
Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 20142020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Енергоефективна рехабилитация на административната сграда на Общинска
администрация Исперих на ул. „Васил Левски“ 70 в гр. Исперих“ по реда на процедура
чрез подбор – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ,
ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ
ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от ПРСР за периода
2014-2020 г.
Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването
им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 25.06.2018 г. от 13.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
4
4

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

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 25.06.2018 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
3
3

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

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 на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 25.06.2018 г.
от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, становища към вносителя?
Няма.
Преминаваме към гласуване на първото решение.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
23
23
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 555
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и т.24 от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор Улици
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от
ПРСР за периода 2014-2020 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
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1. Дейностите по проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих – ул.
„Хан Аспарух“, ул. „Искър“ и ул. „Хр. Ботев“ от пт 35 до пт 88 и от пт 0 до пт 5“,,
съответстват на Приоритетна област I. „Фокуси на растеж”, Приоритет 1.2
„Рехабилитация на уличната мрежа, изграждане на нови улици в населените места на
община Исперих“ от Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община
Исперих за периода 2014-2020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Рехабилитация на улична мрежа в гр.Исперих – ул. „Хан Аспарух“, ул. „Искър“ и ул.
„Хр. Ботев“ от пт 35 до пт 88 и от пт 0 до пт 5“, по реда на процедура чрез подбор –
Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските
райони“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.
Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването
им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Гласуваме второто решение.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
23
23
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 556
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и т.24 от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор –
ПЛОЩИ „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ“
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект „Рехабилитация и ремонт на централна градска част –
Исперих“, съответстват на Приоритетна област I. „Фокуси на растеж”, Приоритет 1.5
Подобряване на градската среда в публичните и междублокови пространства,
благоустрояване на паркове, изграждане на пешеходни алеи и зелени пространства,
енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда в гр. Исперих“ от Програмата за
реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г.
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2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Рехабилитация и ремонт на централна градска част – Исперих“, по реда на процедура
чрез подбор – ПЛОЩИ „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА
ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО
ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО
ЗНАЧЕНИЕ“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони” на
ПРСР за периода 2014–2020 г.
Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването
им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Гласуваме третото решение от докладната записка.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
23
23
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№557
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и т.24 от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ
И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ
ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Дейностите
по
проект
„Енергоефективна
рехабилитация
на
административната сграда на Общинска администрация Исперих на ул. „Васил
Левски“ 70 в гр. Исперих“ съответстват на Приоритетна област IV. „Ресурси и
продукция”, Приоритет 4.7 „Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на
административни и обществени сгради, достъпна среда и видеонаблюдение“ от
Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 20142020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Енергоефективна рехабилитация на административната сграда на Общинска
администрация Исперих на ул. „Васил Левски“ 70 в гр. Исперих“ по реда на процедура
чрез подбор – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ,
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ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ
ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от ПРСР за периода
2014-2020 г.
Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването
им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Участие на Община Исперих в Учредителен комитет за учредяване на
Организация за управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно чл. 15 от действащия Закон за туризма, територията на страната се
разделя на туристически райони, с цел формирането на регионални туристически
продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама.
В Концепцията за туристическо райониране на България, утвърдена от
Министъра на туризма, се определят девет туристически райони, сред които и Район
Дунав с център гр. Русе. Район Дунав се състои от 67 общини, което го прави найголям сред всички девет, с общо 21% от територията на страната и 16% от населението.
В Концепцията се посочва, че основната специализация на района и неговите уникални,
конкурентни предимства като туристическа дестинация са в областта на културния и
круизния туризъм, а сред разширената специализация се причисляват още културноисторически, речен, приключенски и еко, градски развлекателен и шопинг, винен и
кулинарен, религиозен и поклоннически туризъм.
Всеки туристически район се управлява от специално създадена Организация за
управление на туристическия район (ОУТР) – юридическо лице, което се учредява и
регистрира по реда на Закона за туризма. Организацията за управление на
туристическите райони е доброволна организация, която извършва дейността си чрез
взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес. В нея
могат да членуват туристически сдружения, вписани в Националния туристически
регистър, общински и областни администрации, научни организации, институти и
училища в областта на туризма, сдружения на потребителите и други институции и
организации, чието седалище или място за извършване на дейността е на територията
на туристическия район, национални, общински и регионални музеи, национални и
природни паркове, намиращи се на територията на района.
ОУТР се създава за следните дейности:
1.
Разработване и прилагане на маркетингова стратегия на туристическия
район в съответствие с националната маркетингова стратегия;
2.
Изработване на лого и слоган на туристическия район;
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3.
Организиране провеждането на маркетингови изследвания и проучвания
на туристическия поток в туристическия район и на анализи и прогнози за
туристическото развитие;
4.
Осъществяване на дейности по изграждане на бранд, връзки с
обществеността и реклама на туристическия район;
5.
Организиране
и
подпомагане
дейността
на
туристическите
информационни центрове в района;
6.
Разработване и прилагане на стратегия за развитие на туризма,
продуктови стратегии и годишни планове за развитие на туризма на територията на
туристическия район в съответствие с Националната стратегия за устойчиво развитие
на туризма;
7.
Подпомагане дейността на областните управители и кметовете на общини
при реализацията на стратегии и програми за развитие на туризма чрез становища и
предложения;
8.
Подпомагане кметовете на общини при изпълнението на задълженията им
по този закон;
9.
Реализиране на проекти по програми на Европейския съюз;
10.
Създаване и поддържане на база данни за туризма в района – част от
Единната система за туристическа информация;
11.
Осъществяване обмен на информация, стандарти и добри практики;
12.
Провеждане на дейности по обучение и повишаване качеството на
туристическите услуги;
13.
Подпомагане разработването, въвеждането и прилагането на доброволни
системи за оценяване качеството на туристическите услуги и устойчивото развитие на
туристическия район.
Законът за туризма указва, че Организацията за управление на туристически
район се учредява най-малко от две туристически сдружения, вписани в Националния
туристически регистър, чието седалище е на територията на туристическия район;
четири общини от територията на туристическия район, като една от тях е седалище на
района и една областна администрация от територията на туристическия район.
На 31 май 2018 г. в гр. Русе беше проведена първа информационна среща за
идентифициране на интерес от страна на допустимите по Закона за туризма учредители
за участие в Учредителен комитет на организацията.
Съгласно чл. 23, т. 1 от Закона за туризма, Министърът на туризма със заповед
открива процедура за учредяване на ОУТР, въз основа на заявление-декларация от
учредителен комитет по чл. 24, ал. 2 от закона. Всяка община, която иска да е
учредител на ОУТР, трябва да представи номер и дата на решението на Общинския
съвет за участие на общината в ОУТР (чл. 24, ал. 2, т. 3 от ЗТ).
Предвид изложеното и на основание чл. 71, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,
чл. 24, ал. 2, т. 3 от Закона за туризма,
Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
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1.Одобрява участието на Община Исперих в Организацията за управление на
Дунавски туристически район (ОУДТР) и в Учредителния комитет за създаване на
организацията.
2. Определя Бейсим Руфад Расим - Кмет на Община Исперих за представител на
Община Исперих в Учредителния комитет за създаване на Организацията за
управление на Дунавски туристически район (ОУДТР), а в негово отсъствие –
упълномощено от него лице.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 25.06.2018 г. от 13.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
4
4

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

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 25.06.2018 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
3
3

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

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 на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 25.06.2018 г.
от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание на ПК по « Социални дейности и здравеопазване » проведено на
25.06.2018 г. от 14.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
3

„ За”
3

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

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 на ПК по «Образование, култура, спорт и туризъм » проведено на
25.06.2018 г. от 14.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
5

„ За”
5

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на постояните комисии.
Въпроси към вносителя.
Няма.
Преминаваме към гласуване
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 28.06.2018 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Участие на Община Исперих в Учредителен комитет за учредяване на
Организация за управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За

П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За

П

За
За
За
За
За

П
П
П
П
П

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

№ 558
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,
чл. 24, ал. 2, т. 3 от Закона за туризма,
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Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1.Одобрява участието на Община Исперих в Организацията за управление на
Дунавски туристически район (ОУДТР) и в Учредителния комитет за създаване на
организацията.
2. Определя Бейсим Руфад Расим - Кмет на Община Исперих за представител на
Община Исперих в Учредителния комитет за създаване на Организацията за
управление на Дунавски туристически район (ОУДТР), а в негово отсъствие –
упълномощено от него лице.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Заседанието се води от заместник председателя на Общински съвет
Исперих г-н Мюсреф
Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Приемане на становище за опрощаване на дължими публични
задължения от Зейти Разиев Тахиров.
Гюнел Мюсреф - заместник председател на Общински съвет Исперих
Заповядайте г-н Димитров.
адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги общински съветници,
От Администрацията на Президента на Република България в Общински съвет
Исперих е постъпила преписка с изх.№94-05-154/03.11.2017г., образувана по Молба на
Зейти Разиев Тахиров с постоянен адрес: град Исперих, ул. „Добри Чинтулов“ №27,
община Исперих, област Разград с вх.№366/07.11.2017г. на Общински съвет Исперих,
по която е образувана преписка с вх. № 94-05-157/27.10.2017 г., касаеща опрощаване
на публично задължение на гореописаното лице.
Задължението е към ТД на НАП гр.Варна съгласно Декларация образец 7
№194811300765750/16.03.2013г. за неплатени здравни осигуровки за периода от
01.01.2010г. до 28.02.2018г. в размер на 2352.08 лв. в това число главница 1672.80
лв. и лихва 679.28 лв.
Мотивите за исканото опрощаване са тежко социално положение на лицето,
тежкото здравословно състояние и неполучаване на пенсия по реда на КСО, т.е липса
на финансова възможност за погасяване на дълга.
Към преписката, са налични документи удостоверяващи събиране на
информация за имотното и финансово състояние на Зейти Разиев Тахиров с постоянен
адрес: град Исперих, ул. „Добри Чинтулов“ №27, община Исперих, област Разград –
Искане на основание чл.212 от ДОПК до ТП на НОИ – Гр. Разград с изх. №С180017008-0000354/15.01.2018г.; Искане на основание чл.212 от ДОПК до Регионална
дирекция за социално подпомагане - Разград с изх. №С180017-00846

0000355/15.01.2018г.; Искане на основание чл.212 от ДОПК до Областна дирекция по
безопасност на храните - Разград с изх. №С180017-008-0000396/15.01.2018г.; Искане
на основание чл.212 от ДОПК до Областна дирекция „Земеделие“ – Гр. Разград с изх.
№С180017-008-0000352/15.01.2018г.; Искане на основание чл.212 от ДОПК до Служба
по вписвания – Исперих с изх. №С180017-008-0000351/15.01.2018г. Видно от
отговорите лицето не е подавало заявление и не получава пенсия по реда на КСО
(Писмо с изх.№1056-16-26/2/22.01.2018г. на ТП на НОИ - Разград), не е получавало и
не са му изплащани парични обезщетения по КСО (Писмо с изх.№1056-1626/1/22.01.2018г. на ТП на НОИ - Разград), получил е стойността на оказана болнична
медицинска помощ през месец октомври на 2017г. и не са му предоставяни други
социални услуги и/или социални помощи (Писмо с изх.№1701-24-00-0037/19.01.2018г.
на Дирекция социално подпомагане - Исперих), няма животновъдни обекти и не
притежава животни (Писмо с изх.№149/2/22.01.2018г. на Областна дирекция по
безопасност на храните град Разград), няма земеделски земи и гори на територията на
област Разград, не притежава и техника (Писмо с изх.№РД-06-134/1/24.01.2018 г. на
Областна Дирекция „Земеделие“ Разград), за периода от 01.01.2002г. до 24.01.2018г. не
е реализирал вписвания, отбелязвания и заличавания (Писмо с изх.№18/25.01.2018г. на
Служба по вписвания град Исперих). Единственото, което притежава е лек автомобил с
рег.№РР1192АА (Удостоверение за декларирани данни с изх.№6702000974/08.12.2017г.
на МДТ при Община Исперих).
Представено е мотивирано становище от Милена Колева – Директор на ТД на
НАП гр.Варна, регистрирано с вх.№205/28.05.2018г. в Общински съвет Исперих с
мнение, че публичното задължение на Зейти Разиев Тахиров е несъбираемо.
Преписката е обработена и окомплектована с необходимите декларации и
справки съгласно указанията на Администрацията на Президента.
Въз основа на събраните справки и документи Общинският съвет Исперих
трябва да изрази мотивирано мнение по исканото опрощаване, като се съобрази с
изложените по-горе факти и обстоятелства.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общинският съвет да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет Исперих, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и
чл.9 от Указ №2773/23.01.1980г. за опрощаване на несъбираеми дългове към
държавата, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и въз
основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в докладната записка,
изразява положително становище за опрощаване на дължими държавни вземания от
Зейти Разиев Тахиров в размер на 2352.08 лв. в това число главница 1672.80 лв. и
лихва 679.28 лв, което да бъде изпратено до Администрацията на Президента на
Република България.
Гюнел Мюсреф - заместник председателя на Общински съвет Исперих
Моля, председателите на постояните комиси за становище.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.06.2018 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
3
3

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

0
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Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Гюнел Мюсреф - заместник председателя на Общински съвет Исперих
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – за председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 25.06.2018 г.
от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Гюнел Мюсреф - заместник председателя на Общински съвет Исперих
Въпроси към вносителя.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
23
23
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 559
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.9 от Указ
№2773/23.01.1980г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, във връзка
с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и въз основа на обстоятелствата,
фактите и мотивите, изложени в докладната записка
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ:

1. Изразява положително становище за опрощаване на дължими държавни
вземания от Зейти Разиев Тахиров в размер на 2352.08 лв. в това число главница
1672.80 лв. и лихва 679.28 лв, което да бъде изпратено до Администрацията на
Президента на Република България.
Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
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ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на автомобили, собственост на Община Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Община Исперих е собственик на два автомобила – лек автомобил Шевролет
Каптива и товарен автомобил Мерцедес Спринтер, които са в задоволително
техническо състояние и се нуждаят от ремонт.
Автомобилите са обявени за продажба чрез търг със Заповед №399/05.06.2018г.
на Кмета на Община Исперих в изпълнение на Решение №542 по Протокол №48 от
31.05.2018г. на ОбС-Исперих. И на двете обявени дати не се появиха кандидати за
участие в търговете и автомобилите останаха непродадени.
Предложението ни е за същите движими вещи да се обяви нов публичен търг за
продажба, като пазарната им цена се намали с 30 % .
Автомобилите 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.67 и чл.70, ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
движими вещи, както следва:
1.1.Лек автомобил Шевролет Каптива с регистрационен номер РР 4353 АР,
произведен през 2009 год. собственост на Община Исперих при начална продажна
тръжна цена в размер на 5 524,40 (пет хиляди петстотин двадесет и четири лева и 40
ст.), която цена е намалена с 30 % от пазарната цена на автомобила, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 18.04.2018год., в размер на 7 892 (седем
хиляди осемстотин деветдесет и два) лева.
1.2.Товарен автомобил мерцедес Спринтер с регистрационен номер РР 3403 АС,
произведен през 1991год. собственост на Община Исперих при начална продажна
тръжна цена в размер на 1851,50 (хиляда осемстотин петдесет и един лева и 50 ст.),
която цена е намалена с 30 % от пазарната цена на автомобила, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 18.04.2018год., в размер на 2 645 (две
хиляди шестстотин четиридесет и пет) лева.
ІІ. В случай, че движимите вещи останат непродадени същите да се бракуват по
ред, установен с Вътрешните правила за реда, начина и провеждане на бракуването на
материални активи.
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ІІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
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 Кмет.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 28.06.2018 г. от 16.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
7
6
6

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

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 28.06.2018 г. от 16.30
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК
съветници
6
4
4

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на постояните комисии.
Въпроси към вносителя.
Няма.
Преминаваме към гласуване
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 28.06.2018 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на автомобили, собственост на Община Исперих
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За

П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За

П

За
За
За
За
За

П
П
П
П
П

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

№ 560
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.67 и чл.70, ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
движими вещи, както следва:
1.1.Лек автомобил Шевролет Каптива с регистрационен номер РР 4353 АР,
произведен през 2009 год. собственост на Община Исперих при начална продажна
тръжна цена в размер на 5 524,40 (пет хиляди петстотин двадесет и четири лева и 40
ст.), която цена е намалена с 30 % от пазарната цена на автомобила, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 18.04.2018год., в размер на 7 892 (седем
хиляди осемстотин деветдесет и два) лева.
1.2.Товарен автомобил мерцедес Спринтер с регистрационен номер РР 3403 АС,
произведен през 1991год. собственост на Община Исперих при начална продажна
тръжна цена в размер на 1851,50 (хиляда осемстотин петдесет и един лева и 50 ст.),
която цена е намалена с 30 % от пазарната цена на автомобила, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 18.04.2018год., в размер на 2 645 (две
хиляди шестстотин четиридесет и пет) лева.
ІІ. В случай, че движимите вещи останат непродадени същите да се бракуват по
ред, установен с Вътрешните правила за реда, начина и провеждане на бракуването на
материални активи.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
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 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Няма постъпили питания, предложения, становища от граждани в деловодството
на Общински съвет Исперих.
Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред.
Няма.
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ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги има ли желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред.
Няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното заседание на Общински
съвет Исперих проведено на 28.06.2018 г. от 17.00 часа.
Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра по един за
Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за
архива на Общински съвет Исперих

Адв. Даниел Димитров Йорданов
Председател Общински съвет - Исперих

Сейде Султанова
Протоколист:
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