ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 51
от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на
30.08.2018 година
Днес 30.08.2018 г. от 17.00 часа
съвет Исперих.

се проведе редовно заседание на Общински

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 22 общински
съветници. Отсъстват общинските съветници Даринка Романска – Вискова, Бейти
Руфад, Бехчет Сюлейман, Рейхан Каракашев, Орхан Мехмед , Сали Мехмед и Венелин
Вутов. 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.
На редовното заседание присъства Кмета на Община Исперих г-н Бейсим Руфад,
заместник кметовете на Община Исперих г-жа Нехире Юмер и г-жа Айджан Бейтула,
Секретаря на Община Исперих г-жа Севим Адем и кметове на кметства.
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.
Уважаеми общински съветници,
Предлагам към дневния ред на днешното заседание на Общински съвет Исперих
да бъдат включени още две докладни, като точка 7 и точка 8, а именнно:
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих относно:
Предоставяне на собствеността върху имот от общинския поземлен фонд на
наследниците на Риза Хюсеинов Мустафов.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих относно:
отделяне на бившето Държавно лесничейство като отделно Държавно горско
стопанство.
Докладните са внесени в законоустановения срок в деловодството на Общински
съвет Исперих.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли други предложения?
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване.
Гласуваме предложението направено от Кмета на Община Исперих в дневния
ред на днешното заседание да бъде включена като т.7 – докладна записка от Кмет на
Община Исперих относно: Предоставяне на собствеността върху имот от общинския
поземлен фонд на наследниците на Риза Хюсеинов Мустафов.
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 второто предложение направено от Кмета на
Община Исперих, като т.8 в дневния ред да бъде включена докладна записка от Кмет на
Община Исперих относно: отделяне на бившето Държавно лесничейство като отделно
Държавно горско стопанство.
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

Уважаеми колеги,
Преминаваме към гласуване на дневния ред с направените предложения за
допълнение, които преди това гласувахме да бъдат включени в дневния ред като т.7 и
т.8 в днешното редовно заседание.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
22
22
0
0
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Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно:Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост,
находящ се в гр.Исперих, общ. Исперих ул. «Бачо Киро» №1 чрез публичен търг.
2. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 13 на Общински
пазар Исперих с наемател Миглена Василева Константинова
3. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Обявяване на УПИ I-453, квартал 51; УПИ I-496, квартал 57 и УПИ
V-457, квартал 51 по регулационния план на с.Лудогорци за публична общинска
собственост
4. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлени имоти и сгради, находящи се в с.Белинци и
с.Голям Поровец, община Исперих, област Разград
5. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на за преимуществено ползване на МПС – училищни
автобуси – частна общинска собственост в полза ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци и ОУ
„Отец Паисий“ с.Подайва, община Исперих
6. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предложение за приемане на Списък на средищните детски градини и
училища на територията на община Исперих за учебната 2018/2019 година
7. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на собствеността върху имот от общинския поземлен
фонд на наследниците на Риза Хюсеинов Мустафов.
8. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: отделяне на бившето Държавно лесничейство като отделно Държавно
горско стопанство.
9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
10. Разни.
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ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно:Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост,
находящ се в гр.Исперих, общ. Исперих ул. «Бачо Киро» №1 чрез публичен търг.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Със Заявление с вх.№ОС-317/23.07.2018год. наемателят на помещения в сградачастна общинска собственост, находяща се в гр.Исперих, ул «Бачо Киро» №1 желае
договорът му за наем да бъде удължен. Договорът за наем е сключен на 04.08.2008год.
и е анексиран два пъти през 2011год. и 2015год. като общият срок на ползване на
помещенията е 10 години. Съгласно законовите разпоредби е необходимо да се проведе
нова процедура за отдаване под наем.
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 помещения от сграда, находяща се в гр. Исперих, ул.
«Бачо Киро» № 1 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 бъде отдаден под наем недвижим имот частна - общинска
собственост, представляващи помещения от сграда с площ – 125 (сто двадесет и пет)
кв.м, находящи се в гр.Исперих, общ. Исперих ул. «Бачо Киро» №1, актуван с АОС
№1480 от 12.07.2005г. за срок от 5 (пет) години чрез публичен търг с явно наддаване.
Помещенията да се ползват за складова и производствена дейност.
II. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 187,50 (сто
осемдесет и седем 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 и стъпка за наддаване в размер на 18,00 (осемнадесет) лева.
ІІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе
търга и сключи договор за наем.
ІV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, становището на председателите на постоянните комисии.
Председателя на ПК по « Финанси и бюджет» г-н Сюлейман отсъства,
становището на комисията ще докладва г-н Билял – член на комисията.
Заповядайте г-н Билял, Вашата комисия е водеща.
Билгин Билял – за Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 24.08.2018 г. от 10.00
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 24.08.2018 г. от 10.30 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.
Моля, г-жо Митева да докладвате становището на комисията.
Росица Митева - председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 24.08.2018 г.
от 11.00 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
5

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
За протокола да бъде отбелязано, че общинския съветник Орхан Кабил влезе в
зала и зае местото си. Броя на присъстващи общински съветници в настоящия
момент е 23.
Въпроси, предложения, мнения към вносителя имате ли?
Няма.
Преманаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 30.08.2018 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно:Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост,
находящ се в гр.Исперих, общ. Исперих ул. «Бачо Киро» №1 чрез публичен търг.
№

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

П
П
П

За
За

П
П

За
За
За

П
П
П

За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
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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

№ 575
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 помещения от сграда, находяща се в гр. Исперих, ул.
«Бачо Киро» № 1 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 бъде отдаден под наем недвижим имот частна - общинска
собственост, представляващи помещения от сграда с площ – 125 (сто двадесет и пет)
кв.м, находящи се в гр.Исперих, общ. Исперих ул. «Бачо Киро» №1, актуван с АОС
№1480 от 12.07.2005г. за срок от 5 (пет) години чрез публичен търг с явно наддаване.
Помещенията да се ползват за складова и производствена дейност.
II. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 187,50 (сто
осемдесет и седем 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 и стъпка за наддаване в размер на 18,00 (осемнадесет) лева.
ІІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе
търга и сключи договор за наем.
ІV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
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ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 13 на Общински
пазар Исперих с наемател Миглена Василева Константинова
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В информационния център за обслужване на граждани на Общинска
администрация Исперих е постъпило Заявление с вх. № ОС - 337/10.08.2018 год. до
кмета на Община Исперих от г-жа Миглена Василева Константинова, с адрес:
гр.Исперих, ул. „Яне Сандански“ № 3, община Исперих, област Разград, с което лицето
заявява, че желае срока на Договор за наем №323/05.11.2013г. на павилион №13 на
Общински пазар Исперих да бъде удължен. Договорът е действащ към датата на
подаването на заявлението.
Наемен договор № 323/05.11.2013г. е сключен с Община Исперих, въз основа на
проведен търг с явно наддаване на 09.10.2013год. за отдаване под наем на павилион №
13 със застроена площ 20 кв.м, представляващ магазин за промишлени стоки, находящ
се на Общински пазар Исперих с Акт за частна общинска собственост № 1 от
24.01.2002 год., срещу месечната наемна цена в размер на 400,00 (четиристотин) лв. без
ДДС, за срок от 5 (пет) години.
Наемателят няма неразплатени и просрочени задължения по договора.
С оглед на доброто стопанисване на имота считам, че е във взаимен интерес да
се удължи срока на цитирания договор за наем с още 5 години, на основание §78 ал.2 от
ПЗР на ЗИД на ЗОС, с което общия срок за ползване на помещенията ще бъде 10
години.
Въз основа на изложеното, предлагам Общинският 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.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на
ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем № 323
от 05.11.2013год., сключен между Община Исперих и Миглена Василева
Константинова, с адрес: гр.Исперих, ул. „Яне Сандански“ № 3, община Исперих,
област Разград въз основа на проведен търг с явно наддаване на 09.10.2013г. за
отдаване под наем на павилион № 13 със застроена площ 20 кв.м, представляващ
магазин за промишлени стоки, находящ се на Общински пазар Исперих с Акт за частна
общинска собственост № 1 от 24.01.2002 год., срещу месечната наемна цена в размер
на 400,00 (четиристотин) лева без ДДС.
2.Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително споразумение
към Договор за наем № 323 от 05.11.2013год. за удължаване срока на договора, считано
от 01.11.2018г. за срок от 5 (пет) години.
3.Останалите клаузи по договора да останат непроменени.
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих о
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля, становището на председателите на постоянните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин като председател на водеща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 24.08.2018 г. от 10.30 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 Билял, Вашата комисия е участваща.
Билгин Билял – за Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 24.08.2018 г. от 10.00
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.
Уважаеми колеги, преминаваме към обсъждане на проекта за решение по
докладната записка.
Има ли желаещи?
Няма.
Моля, колеги да гласуваме.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 30.08.2018 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 13 на Общински
пазар Исперих с наемател Миглена Василева Константинова
№

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

П
П
П

За
За

П
П

За
За
За

П
П
П

За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

За
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
23
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 576
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на
ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем № 323
от 05.11.2013год., сключен между Община Исперих и Миглена Василева
Константинова, с адрес: гр.Исперих, ул. „Яне Сандански“ № 3, община Исперих,
област Разград въз основа на проведен търг с явно наддаване на 09.10.2013г. за
отдаване под наем на павилион № 13 със застроена площ 20 кв.м, представляващ
магазин за промишлени стоки, находящ се на Общински пазар Исперих с Акт за частна
общинска собственост № 1 от 24.01.2002 год., срещу месечната наемна цена в размер
на 400,00 (четиристотин) лева без ДДС.
2.Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително споразумение
към Договор за наем № 323 от 05.11.2013год. за удължаване срока на договора, считано
от 01.11.2018г. за срок от 5 (пет) години.
3.Останалите клаузи по договора да останат непроменени.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих о
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Обявяване на УПИ I-453, квартал 51; УПИ I-496, квартал 57 и УПИ
V-457, квартал 51 по регулационния план на с.Лудогорци за публична общинска
собственост
Адв. Даниел Димитров –Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Община Исперих е собственик на урегулиран поземлен имот III, квартал 35 по
регулационния план на с.Лудогорци, одобрен със Заповед № 80/1965г. с Акт за частна
общинска собственост № 2061 от 15.10.2008г., вписан в Агенцията по вписванията на
03.11.2008год. Имотът е с начин на трайно ползване „За парк“ с площ 20 350 кв.м
С разработването на новия регулационен план на селото, одобрен с Решение
№508/26.04.2018г. на Общински съвет Исперих, имот III, квартал 35 е разделен на три
нови поземлени имоти, а именно:
-УПИ I-453, квартал 51 с начин на трайно ползване „За спорт“ с площ 12,783
дка;
-УПИ I-496, квартал 57 с начин на трайно ползване „Озеленяване“ с площ 5,594
дка;
-УПИ V-457, квартал 51 с начин на трайно ползване „Парк“ с площ 5,958 дка.
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Съгласно разпоредбите на чл.61,ал.4 от Закона за устройство на територията
„Озеленените площи са публична общинска собственост“. Съгласно чл.49, ал.1 от
Закона за физическото възпитание и спорта „Общинските съвети определят
общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за
предоставянето им за ползване от спортните организации и вземат решение за
разпореждане със спортни обекти –общинска собственост“.
Разпоредбата на чл.6, ал.2 от Закона за общинската собственост ни дава
възможност за публична общинска собственост да се обявяват имотите и вещите –
частна общинска собственост, които са придобили предназначението по чл. 3, ал. 2 от
Закона за общинската собственост.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следните:
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за
общинската собственост, и чл.5, ал. 2 от Наредба №27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I.Обявява за публична общинска собственост следните имоти:
1. УПИ I-453 (римско едно тире четиристотин петдесет и три), квартал 51
(петдесет и едно) с начин на трайно ползване „За спорт“ с площ 12,783 дка с
местонахождение с.Лудогорци, ул. „Спартак“ при граници и съседи на имота: УПИ V,
кв.51; УПИ II,кв.51; УПИ III,кв.51 и УПИ IV,кв.51 по регулационния план на
с.Лудогорци , одобрен с Решение № 508 от 26.04.2018г. на ОбС Исперих.
2.УПИ I-496 (римско едно тире четиристотин деветдесет и шест), квартал 57
(петдесет и седем) с начин на трайно ползване „Озеленяване“ с площ 5,594 дка, с
местонахождение с.Лудогорци, ул. „Вихрен“ при граници и съседи на имота: от всички
страни улици по регулационния план на с.Лудогорци, одобрен с Решение № 508 от
26.04.2018г. на ОбС Исперих.
3.УПИ V-457 (римско пет тире четиристотин петдесет и седем), квартал
51(петдесет и едно) с начин на трайно ползване „Парк“ с площ 5,958 дка, с
местонахождение с.Лудогорци, ул. „Вихрен“ при граници и съседи на имота:УПИ
IV,кв.51; улица; УПИ I, кв.51 по регулационния план на с.Лудогорци, одобрен с
Решение № 508 от 26.04.2018г. на ОбС Исперих.
II.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
III.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля, становището на председателите на постоянните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин като председател на водеща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 24.08.2018 г. от 10.30 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.
Моля, г-жо Митева да докладвате становищетона комисията.
Росица Митева - председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 24.08.2018 г.
от 11.00 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.
Да чуем становището на кмета на кметство с. Лудогорци.
/ Кмета на кметство с. Лудогорци отсътва. Няма постъпило възражение по
проекта за решение в деловодството на Общински съвет Исперих/.
Моля, колеги иматели въпроси, предложения, допълнения по проекта за
решение.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 30.08.2018 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Обявяване на УПИ I-453, квартал 51; УПИ I-496, квартал 57 и УПИ
V-457, квартал 51 по регулационния план на с.Лудогорци за публична общинска
собственост
№

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

П
П
П

За
За

П
П

За
За
За

П
П
П

За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

За
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
23
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 577
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за
общинската собственост, и чл.5, ал. 2 от Наредба №27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I.Обявява за публична общинска собственост следните имоти:
1. УПИ I-453 (римско едно тире четиристотин петдесет и три), квартал 51
(петдесет и едно) с начин на трайно ползване „За спорт“ с площ 12,783 дка с
местонахождение с.Лудогорци, ул. „Спартак“ при граници и съседи на имота: УПИ V,
кв.51; УПИ II,кв.51; УПИ III,кв.51 и УПИ IV,кв.51 по регулационния план на
с.Лудогорци , одобрен с Решение № 508 от 26.04.2018г. на ОбС Исперих.
2.УПИ I-496 (римско едно тире четиристотин деветдесет и шест), квартал 57
(петдесет и седем) с начин на трайно ползване „Озеленяване“ с площ 5,594 дка, с
местонахождение с.Лудогорци, ул. „Вихрен“ при граници и съседи на имота: от всички
страни улици по регулационния план на с.Лудогорци, одобрен с Решение № 508 от
26.04.2018г. на ОбС Исперих.
3.УПИ V-457 (римско пет тире четиристотин петдесет и седем), квартал
51(петдесет и едно) с начин на трайно ползване „Парк“ с площ 5,958 дка, с
местонахождение с.Лудогорци, ул. „Вихрен“ при граници и съседи на имота:УПИ
IV,кв.51; улица; УПИ I, кв.51 по регулационния план на с.Лудогорци, одобрен с
Решение № 508 от 26.04.2018г. на ОбС Исперих.
II.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
III.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – 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 Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В изпълнение на Решение № 554 по Протокол № 49 от 28.06.2018год. на
Общински съвет Исперих се организираха и проведоха публични търгове с явно
наддаване за продажба на поземлен имот № 03472.40.328 и сграда в с.Белинци, както и
поземлен имот №15953.65.178 и сгради в с.Голям Поровец, община Исперих. И на
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двете дати – 17.07.2018год. и повторен търг на 24.07.2018год. нямаше кандидати за
закупуване на общинските поземлени имоти.
Предложението ни е за ново решение на Общински съвет – Исперих за продажба
на двата поземлени имоти, ведно с построените в тях сгради, находящи се в с.Белинци
и с.Голям Поровец, община Исперих, като началната продажна цена да бъде намалена с
30%.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от
Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба
№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлени
имоти да се проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 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
2 751,00 (две хиляди седемстотин петдесет и един ) лева, която цена е Пазарната оценка
на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 14.05.2018г. в
размер на 3 930,00 лева, намалена с 30%.
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;
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- 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
7 058,80 (седем хиляди петдесет и осем лева и осемдесет стотинки) лева, която цена е
Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
14.05.2018г. в размер на 10 084,00 лева, намалена с 30%.
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 Административно процесуалния
кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля, становището на председателите на постоянните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин като председател на водеща комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 24.08.2018 г. от 10.30 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.
Моля, г-жо Митева да докладвате становищетона комисията.
Росица Митева - председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 24.08.2018 г.
от 11.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
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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.
Да чуем становището на кмета на кметство с. Белинци
Севгин Сюлейман – Кмет на кметство с. Белинци.
Нямам възражение.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на Кмета на кметство с. Голям Поровец.
Айсел Назиф – Кмет на кмчетство с. Голям Поровец.
Нямам възражение.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, колеги преминаваме към обсъждане на проекта за решение по докладната
записка.
Няма желаещи да вземат отношение.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 30.08.2018 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – 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.

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За

П
П
П

За
За

П
П

За
За
За

П
П
П

За
За

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

ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За
За

П
П
П
П
П

За
За

П
П

За
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
23
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 578
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
2 751,00 (две хиляди седемстотин петдесет и един ) лева, която цена е Пазарната оценка
на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 14.05.2018г. в
размер на 3 930,00 лева, намалена с 30%.
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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
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
7 058,80 (седем хиляди петдесет и осем лева и осемдесет стотинки) лева, която цена е
Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
14.05.2018г. в размер на 10 084,00 лева, намалена с 30%.
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.
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ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на за преимуществено ползване на МПС – училищни
автобуси – частна общинска собственост в полза ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци и ОУ
„Отец Паисий“ с.Подайва, община Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно разпоредбите на чл.256, ал.1, т.10 от Закона за предучилищното и
училищното образование органите на местното самоуправление осигуряват и
контролират безплатния транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и
на учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, до найблизката детска градина или училище, което провежда обучение в съответната група
или в съответния клас, и обратно, за което по силата на чл.283, ал.2 от Закона се
осигуряват средства от държавния бюджет.
Към момента осигурените от Министерството на образованието и науката 7
училищни автобуса са предоставени за преимуществено ползване на средищните
училища от община Исперих за срок от 10 години, с Решение № 395 от 21.07.2014г. на
Общински съвет Исперих.
След отправено мотивирано искане до МОН за осигуряване на допълнителен
училищен автобус за обслужване на пътуващите деца и ученици от средищните детски
градини и училища в община Исперих, със Заповед № РД 11-17 от 29.05.2018г. на
Министъра на образованието и науката на Община Исперих е прехвърлено
безвъзмездно правото на собственост върху движима вещ – частна държавна
собственост, представляваща моторно превозно средство марка „Isuzu“, модел
„Turquoise“, с 32+1 места, с per. № РР 4059 МН.
Подписан е договор № Д01-131/ 13.07.2018г. между Министерството на
образованието и науката и Община Исперих, с който сме задължени да използваме
специализираното превозно средство за превоз на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст до средищните детски градини и училища,
намиращи се на територията на общината.
С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе
следното решение:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.256, ал.1, т.10 от Закона за предучилищното и
училищното образование, във връзка с чл.12, ал.1 и чл.39, ал.2, ал.5 и ал.6 от Закона за
общинската собственост, чл.33 и чл.56, ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих, чл.53, ал. 4 от
Закона за предучилищното и училищното образование и чл.5, ал.1 от Постановление №
128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
детски градини и училища, Общински съвет Исперих
РЕШИ:
1. Определя ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци, община Исперих за
преимуществен ползвател на моторно превозно средство марка „Isuzu“, модел
„Turquoise“, с 32+1 места, с per. № РР 4059РМН и балансова стойност 243 360лв.
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2. Определя ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва, община Исперих за нов
преимуществен ползвател вместо ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци на моторно
превозно средство марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, с 32+1 места, с per. № СВ 4661 КР
и балансова стойност 167 400лв.
3. Възлага на кмета на Община Исперих да издаде заповед за безвъзмездно
ползване и управление на описаните в т.1 и т.2 моторни превозни средства на
директорите на съответните институции.
4. Възлага на кмета на Община Исперих да сключи договор с директора на ОУ
„Христо Ботев“ с.Лудогорци за безвъзмездно ползване и управление на моторно
превозно средство марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, с 32+1 места, с per. № РР 4059 МН.
5.Възлага на кмета на Община Исперих да сключи анекс към договор № 102 от
29.08.2018г. с директора на ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва за безвъзмездно ползване и
управление на моторно превозно средство марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, с 32+1
места, с per. № СВ 4661 КР, след изпълнение на следните изисквания:
5.1. Прехвърлянето на МПС да си извърши след покриване на всички
финансови задължения за експлоатацията му от ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци;
5.2. Прехвърлянето на МПС да се извърши след проверка на техническата му
изправност;
5.3. Комисия назначена със заповед на кмета на Община Исперих, в чийто
състав да бъдат включени представители на ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци и ОУ
„Отец Паисий“ с.Подайва да извърши приемо-предаване на документацията и пълното
оборудване на МПС;
5.4. Назначената комисия да представи доклад на кмета на Община Исперих
за изпълнение на дейностите по т.5.1, т.5.2 и т.5.3.
6. Срокът за делегиране за безвъзмездно право на ползване и управление е 6
години и е до 29.08.2024.
7. МПС - частна общинска собственост, обект на настоящето решение да се
използват съобразно разпоредбите на чл.53, ал.4 от ЗПУО и чл.5, ал.1 от ПМС
Постановление № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в
Списъка на средищните детски градини и училища.
8. Разходите за поддръжка и експлоатация на училищните автобуси са за сметка
на ползвателите и се предоставят чрез допълващ стандарт за поддръжка на автобуси,
предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в
зависимост от броя на местата на автобусите и чрез целеви трансфери от държавния
бюджет.
9. Допълващият стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата
за осигуряване на транспорт на деца и ученици се предоставя за бюджетна година на
съответното училище, а целевите трансфери получени от централния бюджет по чл.283,
ал.2 от ЗПУО се превеждат в законоустановените срокове от първостепенния
разпоредител с бюджет на училищата в пълния си размер на съответния
експлоатационен период.
10. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих и на
областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на председателите на постоянните комисии.
Заседанието на ПК по «Образование, култура, спорт и туризъм » и ПК по «
Социални дейности, здравеопазване» бе съвместна и поради отсъствието на г-жа
Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и туризъм» ,
становището на двете комисии ще докладва г-н Мюсреф.
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Гюнел Мюсреф – за Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и
туризъм »
На заседание на ПК по «Образование, култура, спорт и туризъм » проведено на
24.08.2018 г. от 11.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

„ За”
2

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
2

0

Становището на комисията е докладната да не се внесе за разглеждане на
заседание на Общински съвет Испери
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание на ПК по « Социални дейности и здравеопазване » проведено на
24.08.2018 г. от 11.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
3

„ За”
0

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Билял, Вашата комисия е участваща.
Билгин Билял – за Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 24.08.2018 г. от 10.00
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.
Моля, г-жо Митева да докладвате становището на комисията.
Росица Митева - председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» проведено на 24.08.2018 г.
от 11.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
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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.
Благодаря на председателите на постояните комисии. Към докладната записка
след нейното входиране е постъпило писменно искане с Вх. № 273 от 14.08.2018 г. от
Основно училище « Отец Паисий» с. Подайва в деловодството на Общински съвет
Исперих, което искане е подписано от инж. Николай Дечков и.д. директор съгласно
Заповед № 671-132/ 03.08.2018 г., с което се обръща към съветниците и към мен като
Председател на Общински съвет Исперих за вземане на разумно решение за
предоставяне на новия училищен автобус. Докладвам това писмо тъй като то е
разглеждано на заседание на постояните комисии заедно с докладната записка.
Преминаваме към обсъждане на проекта за решение по докладната записка.
Желаещи да вземат отношение по докладната записка.
Заповядайте г-н Джелил.
Ридван Джелил – общински съветник от политически представената група
на ДПС.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми общински съветници,
Както каза г-н Димитров, към тази докладна има приложено искане от г-жа
Миглена Дечкова – директор на ОУ « Отец Паисий» с. Подайва. В това искане са
посочени достатъчни мотиви за предоставяне на новия автобус на средищното
училище в с. Подайва. Ние групата съветници от ДПС подкрепяме искането на
ръководството на ОУ с. Подайва и предлагам новия автобус да бъде предоставен на ОУ
« Отец Паисий» с. Подайва. Правя предложение към проекта за решението по
докладната записка. Тук присъстват и представители на училището, нека да чуем и
тяхното становище.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Джелил.
Други желаещи да вземат отношение.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – общински съветник и Председател на ПК по « Стопански
дейности и европейско развитие»
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми общински съветници,
В докладната записка ясно е посочено, че община Исперих е изпратило
мотивирано писмо до Министъра на образованието за предоставяне на нов автобус, с
който да бъдат извозвани учениците от населените места до средищните училища.
Предлагам новия автобус да бъде предоставен на ОУ « Христо Ботев» с. Лудогорци,
тъй като техния автобус е амортизиран.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Хюсеин.
Други желаещи да вземат отношение.
Заповядайте. За протокола да се представите.
Метин Али – помощник директор в ОУ « Отец Паисий» с. Подайва.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми общински съветници,
Поради отсъствието на Директора на училището аз ще изложа пред Вас
мотивите ни за искането на новия автобус да бъде предоставено на средищно училище
с. Подайва. В края на месец февруари имахме подадена докладна до кмета на общината,
в която изложихме нашоте мотиви за нуждата ни от нов ученически автобус. Двата
автобуса, с които разполага училището са едни от най-старите. Ние извозваме ученици
от съседни села и бихме искали извозването да бъде с едни здрави и нови автобуси.
Колегите от ОУ с. Лудогорци вероятно също имат проблем. Ние искаме нашите
автобуси да бъдат заменени с нови, за да извозваме нашите деца и ученици без
произшествия.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други желаещи да вземат отношение.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Имаше писменнно искане от ОУ с. Подайва за нов автобус до Министерството
на образованието, но то не бе уважено. През месец май община Исперих прати ново
писмо за предоставяне на нов автобус от Министерството на образованието без да бъде
определено на кое училище ще бъде предоставено. Искането на ОУ с. Подайва не бе
уважено от министерството.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други желаещи.
Заповядайте г-н Касим.
Йълмаз Касим – Директор на ОУ « Христо Ботев» с. Лудогорци.
Уважаеми общински съветници,
Нашето училище е също средищно. Ние събираме ученици от селата Йонково,
Бърдоква, Старо селище. Ние не можем да почнем новата учебна година, тъй като
автобуса ни е амортизиран, а в ОУ с. Подайва има два автобуса, които в момента са в
движение.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други желаещи?
Заповядайте г-н Дечков.
Инж. Николай Дечков – и.д. Директор съгласно Заповед № 671-132/
03.08.2018 г.
Уважаеми общински съветници,
Директора на ОУ с. Лудогорци каза, че автобуса им не е в движение. Питам
каква е логиката този автобус да бъде предоставен на ОУ с. Подайва. Нашите автобуси
са най старите предоставени на общината. Знаете какви са и пътищата в тази посока.
Приканвам общинските съветници да гласуват по съвест.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Прекратявам дебатите по докладната записка и проекта за решение.
Постъпиха няколко предложения за проекто решения.
Гласуваме предложението за проекто решение на вносителя.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 30.08.2018 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на за преимуществено ползване на МПС – училищни
автобуси – частна общинска собственост в полза ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци и ОУ
„Отец Паисий“ с.Подайва, 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”

За
против
против

П
П
П

против
против

П
П

против
против

П
П
П

За
За
За
против
За
За
За
За
против
против
За
За
За
За
против
За

„въздържал се”

П
П
П
П
П
П
П
П
П
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
13
10
0
Предложението за решение не се приема
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Гласуваме предложението моторно превозно средство марка „Isuzu“, модел
„Turquoise“, с 32+1 места, с per. № РР 4059 МН да бъде предоставен на ОУ « Отец
Паисй» с. Подайва.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 30.08.2018 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на за преимуществено ползване на МПС – училищни
автобуси – частна общинска собственост в полза на ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва,
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

против

П
П
П

За
За

П
П

За
За

П
П
П

Въздържал се
против
против
За
против
против
против
против
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П

против
против
против
против
За
против

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
10
12
1

27

Предложението за решение не се приема
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 579
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
1. Не приема предложението за решение по докладна записка на Кмета на
община Исперих.
2. Не приема предложението МПС да бъсе предоставено на ОУ « Отец Паисий»
с. Подайва.
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих и на
областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предложение за приемане на Списък на средищните детски градини и
училища на територията на община Исперих за учебната 2018/2019 година
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
На основание чл. 53, ал. 5 от ЗПУО ежегодно до 1 ноември Министерски съвет
приема списък на средищните детски градини и училища по предложение на
министъра на образованието и науката и въз основа на решение на съответните
общински съвети. Според чл. 53, ал. 6 от ЗПУО критериите за включване в списъка се
определят с акт на Министерския съвет, като те гарантират минимизиране на времето
за пътуване на децата и учениците и осигуряват условия за осъществяване на
образователния процес в съответствие с държавните образователни стандарти.
Съгласно чл. 1 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет
за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и
училища за средищна детска градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от ЗПУО се определя
общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в която се обучават
най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в
които няма детска градина или училище, което да организира задължително
предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко разстояние, измерено
по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място.
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Съгласно чл. 2 от ПМС № 128/ 29.06.2017 г. за средищно училище по смисъла на
чл. 53, ал. 2 от ЗПУО се определя държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1,
2, 4 и 5 от ЗПУО – начално, основно, обединено или средно училище, в което се
обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени
места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в
съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана
пътна мрежа.
На територията на община Исперих 4 детски градини отговарят на посочените в
чл. 1 от ПМС № 128/ 29.06.2017 г. критерии за включване в Списъка на средищните
детски градини и училища, а именно:
–
ДГ „Първи юни“ гр. Исперих;
–
ДГ „Осми март“ с. Яким Груево;
–
ДГ „Дора Габе“ с. Лудогорци;
–
ДГ „Щастливо детство“ с. М. Поровец
и 6 училища отговарят на посочените в чл. 2 от ПМС № 128/ 29.06.2017 г.
критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища:
–
ОУ „Васил Априлов“ гр. Исперих;
–
ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих;
–
ОУ „Отец Паисий“ с. Подайва;
–
ОУ „Христо Ботев“ с. Лудогорци;
–
ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Вазово;
–
ОУ „Васил Левски“ с. Тодорово.
Съгласно чл. 5 от ПМС № 128/ 29.06.2017 г. за пътуващите деца и ученици до
средищна детска градина и средищно училище се осигурява безплатен транспорт.
С оглед на изложеното и в съответствие с разпоредбите на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от
ПМС № 128/ 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на
средищните детски градини и училища, кметът на общината следва да внесе
мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката в срок до 10
септември 2018 година след решение на общинския съвет.
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе
следното решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от ЗПУО и чл. 3 от
ПМС № 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на критерии за
включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет
Исперих
Р Е Ш И:
1. Приема Списък на средищните детски градини в община Исперих за учебната
2018/2019 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение
както следва:
–
ДГ „Първи юни“ гр. Исперих;
–
ДГ „Осми март“ с. Яким Груево;
–
ДГ „Дора Габе“ с. Лудогорци;
–
ДГ „Щастливо детство“ с. М. Поровец
2. Приема Списък на средищните училища в община Исперих за учебната
2018/2019 година, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение
както следва:
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–
ОУ „Васил Априлов“ гр. Исперих;
–
ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих;
–
ОУ „Отец Паисий“ с. Подайва;
–
ОУ „Христо Ботев“ с. Лудогорци;
–
ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Вазово;
–
ОУ „Васил Левски“ с. Тодорово.
3. Възлага на Кмета на Община Исперих да внесе мотивирано предложение в
Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2018 година за
включване на посочените в т. 1 и т. 2 от настоящото решение средищни детски градини
и училища в Списъка на средищните детски градини и училища.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
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Приложение № 1: Наименование и адрес на детската градина; прогнозен брой деца в задължителна предучилищна възраст от
населени места, в които няма детска градина, която провежда обучение в съответната група; маршрути на пътуване; състояние и вид на
пътната мрежа
№

Детска градина

1. „Първи юни“
2. „Осми март“

3. „Дора Габе“

4. „Щастливо детство“

Адрес
обл. Разград, общ. Исперих,
гр. Исперих, ул. „Иван
Кръстев“ № 4 - база 2
обл. Разград, общ. Исперих,
с. Як.Груево, ул. „Иван
Вазов“ № 33
обл. Разград, общ. Исперих,
с. Лудогорци, ул. „Вихрен“
№ 43 А
обл. Разград, общ. Исперих,
с. Малък Поровец, ул.
„Мургаш“ № 4

Маршрут

Км

Състояние
и вид на
пътната мрежа

Брой
деца

гр. Исперих – с. Лъвино – с. Исперих

9

Асфалтов път в добро
състояние

6

с. Яким Груево – с. Конево – с. Яким Груево

5

Асфалтов път в лошо
състояние

4

с. Лудогорци – с. Бърдоква – с. Лудогорци

6

с. Лудогорци – с. Старо Селище – с. Лудогорци

5

с. Лудогорци – с. Голям Поровец – с. Лудогорци

7

с. Малък Поровец – с. Драгомъж – с. Малък Поровец

3

Асфалтов път в
задоволително състояние
Асфалтов път в добро
състояние
Асфалтов път в
задоволително състояние
Асфалтов път в лошо
състояние

Приложението е неотменна част от Решението.
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7
3
5
4

Приложение № 2: Наименование и адрес на училището; прогнозен брой ученици от населени места, в които няма училище, което
провежда обучение в съответния клас; маршрути на пътуване; състояние и вид на пътната мрежа; възможност за осигуряване на
целодневна организация на учебния ден; възможност за осигуряване на обедното хранене

№

1.

2.

3.

Училище

ОУ „Васил Априлов“

ОУ „Христо Ботев“

ОУ „Отец Паисий“

Адрес

обл. Разград,
общ. Исперих,
гр. Исперих,
ул. „В. Левски“
№ 78

обл. Разград,
общ. Исперих,
гр. Исперих,
ул.
„Лудогорие“ №
90
обл. Разград,
общ. Исперих,
с. Подайва, ул.
„В. Тинчев“ №
5

Маршрут
гр. Исперих – с. Яким Груево –
гр. Исперих
гр. Исперих – с. Зебил –
с. Конево – гр. Исперих
гр. Исперих – с. Малък
Поровец – с. Драгомъж –
гр. Исперих
гр. Исперих – с. Свещари –
гр. Исперих
гр. Исперих – с. Лъвино –
гр. Исперих
гр. Исперих – с. Малък
Поровец – с. Драгомъж –
гр. Исперих
гр. Исперих – с. Лъвино –
гр. Исперих
гр. Исперих – с. Свещари –
гр. Исперих
с. Подайва – с. Къпиновци –
с. Средоселци – с. Подайва
с. Подайва – с. Белинци –
с. Подайва
с. Подайва – с. Духовец –
с. Подайва

Км.
13
26
13
16
9
13
9
16
7
9
16

Състояние и вид на
пътната мрежа
Асфалтов път в лошо
състояние
Асфалтов път в лошо
състояние
Асфалтов път в лошо
състояние
Асфалтов път в лошо
състояние
Асфалтов път в добро
състояние
Асфалтов път в лошо
състояние
Асфалтов път в добро
състояние
Асфалтов път в лошо
състояние
Асфалтов път в лошо
състояние
Асфалтов път в добро
състояние
Асфалтов път в добро
състояние

ЦОУД

Обедно
хранене

Брой деца

Да

Да

22

Да

Да

16

Да

Да

26

Да

Да

13

Да

Да

14

Да

Да

15

Да

Да

23

Да

Да

13

Да

Да

28

Да

Да

19

Да

Да

34
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4.

ОУ „Христо Ботев“

5.

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

6.

ОУ „Васил Левски“

обл. Разград,
общ. Исперих,
с. Лудогорци,
ул. „Вихрен“
№ 31

обл. Разград,
общ. Исперих,
с. Вазово, ул.
„Ал.
Стамболийски“
№ 18
обл. Разград,
общ. Исперих,
с. Тодорово,
ул. „В. Левски“
№ 30

с. Лудогорци – с. Голям
Поровец – с. Лудогорци

7

с. Лудогорци – с. Старо селище
– с. Лудогорци

5

с. Лудогорци – с. Бърдоква –
с. Лудогорци

6

с. Лудогорци – с. Малко
Йонково – с. Лудогорци

10

с. Лудогорци – с. Йонково –
с. Лудогорци

16

с. Вазово – с. Райнино –
с. Вазово

10

с. Тодорово – с. Печеница –
с. Делчево – с. Тодорово

12

Асфалтов път в
задоволително
състояние
Асфалтов път в добро
състояние
Асфалтов път в
задоволително
състояние
Асфалтов път в
задоволително
състояние
Асфалтов път в
задоволително
състояние

Да

Да

8

Да

Да

12

Да

Да

16

Да

Да

13

Да

Да

19

Асфалтов път в лошо
състояние

Да

Да

13

Асфалтов път в лошо
състояние

Да

Да

15

Приложението е неотменна част от Решението.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постоянните комисии за становище.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – за Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и
туризъм »
На заседание на ПК по «Образование, култура, спорт и туризъм » проведено на
24.08.2018 г. от 11.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на
заседание на Общински съвет Испери
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание на ПК по « Социални дейности и здравеопазване » проведено на
24.08.2018 г. от 11.30 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-н Билял, Вашата комисия еучастваща.
Билгин Билял – за Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 24.08.2018 г. от 10.00
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.
Въпроси, мнения, предложения към проекта за решение имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
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Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
23
23
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 580
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от ЗПУО и чл. 3 от
ПМС № 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на критерии за
включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет
Исперих
Р Е Ш И:
1. Приема Списък на средищните детски градини в община Исперих за учебната
2018/2019 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение
както следва:
–
ДГ „Първи юни“ гр. Исперих;
–
ДГ „Осми март“ с. Яким Груево;
–
ДГ „Дора Габе“ с. Лудогорци;
–
ДГ „Щастливо детство“ с. М. Поровец
2. Приема Списък на средищните училища в община Исперих за учебната
2018/2019 година, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение
както следва:
–
ОУ „Васил Априлов“ гр. Исперих;
–
ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих;
–
ОУ „Отец Паисий“ с. Подайва;
–
ОУ „Христо Ботев“ с. Лудогорци;
–
ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Вазово;
–
ОУ „Васил Левски“ с. Тодорово.
3. Възлага на Кмета на Община Исперих да внесе мотивирано предложение в
Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2018 година за
включване на посочените в т. 1 и т. 2 от настоящото решение средищни детски градини
и училища в Списъка на средищните детски градини и училища.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
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Приложение № 1: Наименование и адрес на детската градина; прогнозен брой деца в задължителна предучилищна възраст от
населени места, в които няма детска градина, която провежда обучение в съответната група; маршрути на пътуване; състояние и вид на
пътната мрежа
№

Детска градина

1. „Първи юни“
2. „Осми март“

3. „Дора Габе“

4. „Щастливо детство“

Адрес
обл. Разград, общ. Исперих,
гр. Исперих, ул. „Иван
Кръстев“ № 4 - база 2
обл. Разград, общ. Исперих,
с. Як.Груево, ул. „Иван
Вазов“ № 33
обл. Разград, общ. Исперих,
с. Лудогорци, ул. „Вихрен“
№ 43 А
обл. Разград, общ. Исперих,
с. Малък Поровец, ул.
„Мургаш“ № 4

Маршрут

Км

Състояние
и вид на
пътната мрежа

Брой
деца

гр. Исперих – с. Лъвино – с. Исперих

9

Асфалтов път в добро
състояние

6

с. Яким Груево – с. Конево – с. Яким Груево

5

Асфалтов път в лошо
състояние

4

с. Лудогорци – с. Бърдоква – с. Лудогорци

6

с. Лудогорци – с. Старо Селище – с. Лудогорци

5

с. Лудогорци – с. Голям Поровец – с. Лудогорци

7

с. Малък Поровец – с. Драгомъж – с. Малък Поровец

3

Асфалтов път в
задоволително състояние
Асфалтов път в добро
състояние
Асфалтов път в
задоволително състояние
Асфалтов път в лошо
състояние

Приложението е неотменна част от Решението.
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7
3
5
4

Приложение № 2: Наименование и адрес на училището; прогнозен брой ученици от населени места, в които няма училище, което
провежда обучение в съответния клас; маршрути на пътуване; състояние и вид на пътната мрежа; възможност за осигуряване на
целодневна организация на учебния ден; възможност за осигуряване на обедното хранене

№

1.

2.

3.

Училище

ОУ „Васил Априлов“

ОУ „Христо Ботев“

ОУ „Отец Паисий“

Адрес

обл. Разград,
общ. Исперих,
гр. Исперих,
ул. „В. Левски“
№ 78

обл. Разград,
общ. Исперих,
гр. Исперих,
ул.
„Лудогорие“ №
90
обл. Разград,
общ. Исперих,
с. Подайва, ул.
„В. Тинчев“ №
5

Маршрут
гр. Исперих – с. Яким Груево –
гр. Исперих
гр. Исперих – с. Зебил –
с. Конево – гр. Исперих
гр. Исперих – с. Малък
Поровец – с. Драгомъж –
гр. Исперих
гр. Исперих – с. Свещари –
гр. Исперих
гр. Исперих – с. Лъвино –
гр. Исперих
гр. Исперих – с. Малък
Поровец – с. Драгомъж –
гр. Исперих
гр. Исперих – с. Лъвино –
гр. Исперих
гр. Исперих – с. Свещари –
гр. Исперих
с. Подайва – с. Къпиновци –
с. Средоселци – с. Подайва
с. Подайва – с. Белинци –
с. Подайва
с. Подайва – с. Духовец –
с. Подайва

Км.
13
26
13
16
9
13
9
16
7
9
16

Състояние и вид на
пътната мрежа
Асфалтов път в лошо
състояние
Асфалтов път в лошо
състояние
Асфалтов път в лошо
състояние
Асфалтов път в лошо
състояние
Асфалтов път в добро
състояние
Асфалтов път в лошо
състояние
Асфалтов път в добро
състояние
Асфалтов път в лошо
състояние
Асфалтов път в лошо
състояние
Асфалтов път в добро
състояние
Асфалтов път в добро
състояние

ЦОУД

Обедно
хранене

Брой деца

Да

Да

22

Да

Да

16

Да

Да

26

Да

Да

13

Да

Да

14

Да

Да

15

Да

Да

23

Да

Да

13

Да

Да

28

Да

Да

19

Да

Да

34
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4.

ОУ „Христо Ботев“

5.

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

6.

ОУ „Васил Левски“

обл. Разград,
общ. Исперих,
с. Лудогорци,
ул. „Вихрен“
№ 31

обл. Разград,
общ. Исперих,
с. Вазово, ул.
„Ал.
Стамболийски“
№ 18
обл. Разград,
общ. Исперих,
с. Тодорово,
ул. „В. Левски“
№ 30

с. Лудогорци – с. Голям
Поровец – с. Лудогорци

7

с. Лудогорци – с. Старо селище
– с. Лудогорци

5

с. Лудогорци – с. Бърдоква –
с. Лудогорци

6

с. Лудогорци – с. Малко
Йонково – с. Лудогорци

10

с. Лудогорци – с. Йонково –
с. Лудогорци

16

с. Вазово – с. Райнино –
с. Вазово

10

с. Тодорово – с. Печеница –
с. Делчево – с. Тодорово

12

Асфалтов път в
задоволително
състояние
Асфалтов път в добро
състояние
Асфалтов път в
задоволително
състояние
Асфалтов път в
задоволително
състояние
Асфалтов път в
задоволително
състояние

Да

Да

8

Да

Да

12

Да

Да

16

Да

Да

13

Да

Да

19

Асфалтов път в лошо
състояние

Да

Да

13

Асфалтов път в лошо
състояние

Да

Да

15

Приложението е неотменна част от Решението.
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ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – 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 – 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.
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ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих.
ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих,
Областния Управител на Област Разград, Общинска 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.
Въпроси, предложения, мнения имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
/ Общинският съветник Билгин Билял напусна залата и броя на присъстващите
общински съветници в момента е 22.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 30.08.2018 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – 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.

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

П
П
П

За

П

За
За

П
П
П

против

За
За
За
За
За
За

Въздържал се

П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

За

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
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
22
20
1
1
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 581
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.
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.
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ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: отделяне на бившето Държавно лесничейство като отделно Държавно
горско стопанство.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Преди години с реформа в сектора на Горското стопанство беше закрито
Държавно лесничейство – Исперих. Сега е редно тази несправедливост, която ощетява
жителите на община Исперих да бъде преместена. Ето защо със следните мотиви
предлагаме възстановяване на териториалното поделение в Исперих.
Остър недостиг на населението в Общините Исперих, Завет и Самуил от дърва
за огрев и най вече на пенсионери, поради това, че през 2005 г. Държавното
лесничейство Исперих е обединено с Държавно лесничейство – Сеслав с
административен център Община Кубрат
Поради отдалечеността на гр. Кубрат е занижен контрола и стопанисването на
горите, от което крайния продукт дървата за огрев се дават на фирми, които не са
регистрирани в тези общини и не са запознати с нуждата на населението от това. А
населението на община Кубрат е задоволено от техните горски масиви, които се
стопанисват от Община Кубрат. Ето защо това е причината да поискаме отделянето на
бившето държавно лесничейство Исперих Община Исперих, която да обслужва и
общините Завет и Самуил.
До 2005 г. Държавно лесничейство – Исперих със същите територии имаше
близо 40 служители, а сега са 16 от които 10 лесовъдски състав. В ДГС - Кубрат има 50
служители.
С това наше предложение да се открие Държавно лесничейство - Исперих ние
имаме за цел откриване на нови работни места и подобряване контрола и изпълнението
на всякакъв вид мероприятия в горите и служителите отговарящи за добива и охраната
на горските площи.
Безхаберно се назначават служители от други общини и области, които са
отдалечени от самите горски масиви и това довежда до изключително големи
нарушения от горския фонд. Същевременно има лесовъди от горецитираните общини
завършили лесовъдско образование и не се назначават на работа, от които специалисти
има нужда в горските територии на Община Исперих.
Административните услуги от които се нуждае населението от община Исперих,
Завет и Самуил е затруднено, поради отдалечеността на административния център от
тези общини.
Седемстотинте члена на ловно рибарското сдружение „ Сокол” гр. Исперих при
заверка на ловните си билети изпитват затруднение, тъй като административния център
е в друга община, а това е най голямото за област Разград сдружение.
От 41 хиляди кубика добив на дървесина от Държавно горско стопанство Сеслав – 35 хиляди кубика се изпълняват от горските територии на бившето Държавно
лесничейство – Исперих с малкия лесовъдски състав.
Сградата, която помещава Държавно горско стопанство - Сеслав гр. Кубрат е
общинска за разлика от сградата на бившето Държавно лесничейство - Исперих, която
е държавна собственост и е запазена в настоящия момент.
С отделянето на бившето Държавно лесничейство – Исперих, като отделно
Държавно горско стопанство драстично ще се намалят разходите на населението с
транспорта им до Кубрат, навреме ще бъдат сигнализирани служителите за
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нарушенията по горските масиви, които зачестиха след обединяването, както и за
незаконното бракониерство и най вълнуващия проблем на населението недостига от
дърва за огрев.
Масово се извършват сечи, които не са съобразени със Закона за горите и
Наредбата за сечите, за да се достигне максимален добив разчитайки само на горските
територии в Община Исперих и това води до обезлесяване. Причината е, че в
териториите на община Кубрат няма държавни гори и затова нуждата на населението
от дърва за огрев на територията на Държавно горско стопанство - Сеслав се
припокрива от добитите дърва на територията на Община Исперих. Същевременно в
Община Кубрат населението се обслужва и задоволява с дърва за огрев от общински
гори Кубрат. Това е причината населението в Община Исперих да изпитва недостиг от
дърва за огрев.
На основание чл.168,т. 12 от Закона за горите и чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с ал.
2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Предлага на управителния съвет на Северно централно държавно предприятие
да предложи на Министъра на земеделието, храните и горите създаването на
териториално поделение Северно централно държавно предприятие Габрово, със
седалище гр. Исперих и район на дейност, съвпадаща с територията на бившето
Държавно лесничейство – Исперих.
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 582
На основание чл.168,т. 12 от Закона за горите и чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с ал. 2 от
ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
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1. Предлага на управителния съвет на Северно централно държавно предприятие
да предложи на Министъра на земеделието, храните и горите създаването на
териториално поделение Северно централно държавно предприятие Габрово, със
седалище гр. Исперих и район на дейност, съвпадаща с територията на бившето
Държавно лесничейство – Исперих.
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред.
Заповядайте.
За протокола да се представите.
Юонуз ........... – гражданин.
Всички тук присъстващи ще положили клетва, че ще работите за благото на
община Исперих и гражданите на общината. На това заседание от разгледаните точки
нямаше засегнат нито един проблем.
Имам питане към Кмета на община Исперих. Какво става със сметосъбирането.
Има контейнери, които липсват на някои места, взаимно се обвиняваме някои колеги,
че контейнерите са пълни след като ние си плащаме данъците.
Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Ще отговоря на въпроса Ви. Сметосъбирането в общината се извършва по
график. Фирмата, която събира отпадъците от разделното сметосъбиране се отказа и
взема своите контейнери и за това в момента имаме по малко контейнери на
територията на общината. Обръщам се към Вас собствениците на фирми. Вашият
отпадък е производствен, а не битов. Кашоните не са битов отпадък те са
производствен, а Вие плащате данъци за битов отпадък. Ще имаме още няколко месеца
затруднение с недостига на контейнери и за догодина в бюджета предвиждаме да
залегнем средства за закопуване на нови контейнери.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други желаещи да вземат отношение има ли?
Преминаваме към последна точка от дневния ред.

44

ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.
Разни.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред.
Няма.
Уважаеми общински съветници, благодаря за присъствието и участието Ви в
днешното редовно заседание на Общински съвет Исперих.
Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното заседание на Общински
съвет Исперих проведено на 30.08.2018 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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