ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 55
от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на
29.11.2018 година
Днес 29.11.2018 г. от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 19 общински
съветници. Отсъстват общинските съветници Айдън Хюсеин, Айше Саар, Билгин
Билял, Екатерина Димитрова, Ерол Юмер, Метин Махмудов, Мустафа Рашид, Метин
Шефкет, Сали Мехмед и Шенол Рафи. Заседанието е насрочено по реда на чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА, 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 кмета на Община Исперих г-жа Нехире Юмер, и Секретаря на Община
Исперих г-жа Севим Адем.
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 Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Предлагам в дневния ред на днешното заседание да бъде включена като т.13
докладна записка относно: Подготовка на пакет от документи, необходими за
получаване на авансово плащане по договор № 17/07/2/0/00640/30.01.2018 г. за
отпускане на финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“,
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ във връзка с реализация на проект
“Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез ремонт и оборудване на
читалище „Съзнание – 1891“, гр.Исперих. Докладната е внесена в деловодството на
Общински съвет Исперих и е спазен чл. 49, ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация / мандат 2015-2019г./
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли други предложения?
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване на предложението направено от г-н
Руфад като т.13 в дневния ред да бъде включена докладна записка от Бейсим Руфад Кмет на община Исперих относно: Подготовка на пакет от документи, необходими за
получаване на авансово плащане по договор № 17/07/2/0/00640/30.01.2018 г. за
отпускане на финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“,
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ във връзка с реализация на проект
“Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез ремонт и оборудване на
читалище „Съзнание – 1891“, гр.Исперих.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
19
19
0
0

Преминаваме към гласуване на целия дневен ред на 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
19
19
0
0
Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот VII-2279, квартал 18, находящ се в
гр.Исперих, област Разград на собствениците на законно построена сграда в имота.
2. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на сгради, находящи се в гр.Исперих, ул. „Бачо Киро“,
област Разград чрез публичен търг с явно наддаване.
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3. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2019 год. от
гори – собственост на Община Исперих
4. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване –
полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за
стопанската 2018-2019год.
5. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на УПИ II-888, квартал 82, находящ се в с.Малко
Йонково, община Исперих, област Разград
6. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти
– общинска собственост за пощенски услуги
7. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Учредяване право на пристрояване във връзка с изграждане на
открити стълбища с площадки в УПИ ХХVI-979, квартал 90 по плана на гр.Исперих
8. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на помещения находящи се на
ул. „Христо Ясенов“ №2, в гр. Исперих с наемател „КУБРАТ КАБЕЛ“ ООД, гр. Плевен
9. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ Павилион № 4 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр.
Исперих, ул. „Хан Аспарух“, община Исперих,
10. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предложение за безвъзмездно придобиване от Община Исперих на
недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр.Исперих, ул. «Дунав»
№ 2, община Исперих, област Разград
11. Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка
на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Исперих
12. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемана на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Исперих за 2019г.
13. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Подготовка на пакет от документи, необходими за получаване на
авансово плащане по договор № 17/07/2/0/00640/30.01.2018 г. за отпускане на
финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ във връзка с реализация на проект “Запазване на духовния
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и културен живот на населението, чрез ремонт и оборудване на читалище „Съзнание –
1891“, гр.Исперих.
14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
15. Разни.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот VII-2279, квартал 18, находящ се в
гр.Исперих, област Разград на собствениците на законно построена сграда в имота.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на община Исперих е постъпило заявление за закупуване на
поземлен имот VII-2279, квартал 18 по регулационния план на гр.Исперих с площ на
имота 322 кв.м с Акт за частна общинска собственост № 6543/18.12.2017 год. В имота
има построена жилищна сграда, собственост на Ерджан Ниязи Мюследин и Гюлтен
Мехмед Мюследин с нотариален акт № 58, том VI, рег.№6972, н.дело №874 от 2017год.
Продажбата на земя –частна общинска собственост на собственика на законно
построените върху нея сгради се извършва от кмета на общината без търг или конкурс
по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.42 от Наредба № 27 на
Общински съвет Исперих.
Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с
общински имоти за 2018г. за продажба. За него е съставен Акт за общинска
собственост, изготвени са актуална данъчна и пазарна оценки.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1. Има изявен интерес за закупуването на имота.
2. Реализиране на постъпления от продажбите.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се проведе
процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2018 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
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І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собствениците на законно
построена сграда в него, както следва:
1. Застроен поземлен имот VII-2279 (римско седем тире две хиляди двеста
седемдесет и девет) в квартал 18 (осемнадесет) отреден за жилищно застрояване с
площ 322 (триста двадесет и два) кв.м по регулационния план на града, одобрен със
Заповед №25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих, с местонахождение на имота
гр.Исперих, ул.«Скът» № 26А, област Разград при граници и съседи: север – ул. «Скът»
изток- УПИ VIII-2278,кв.18; юг-УПИ X-2276, кв.18 и запад – УПИ VI-2280,кв. 18
съгласно АЧОС № 6543 от 18.12.2017г.вписан в Агенцията по вписванията на
20.12.2017год. на собствениците на законно построената сграда, собственост на
Ерджан Ниязи Мюследин от гр.Исперих, ул. «Скът» № 26А и Гюлтен Мехмед
Мюследин от гр.Исперих, ул. «Панега» № 21, община Исперих, област Разград,
притежаващи нотариален акт № 58, том VI, рег.№6972, дело №874 от 2017год.
2. Продажбата да се извърши при Данъчната оценка на имота е в размер на
2 093,00 (две хиляди деветдесет и три) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702001796/18.10.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
Пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
31.10.2018 г. в размер на 1 895,00 (хиляда осемстотин деветдесет и пет) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.11.2018 г. от 13.00
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
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Поради отсъствието на председателя на постояната комисия г-н Хюсеин
становището на комисията ще докладва г-жа Даринка Романска.
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Даринка Романска – за Председател на ПК по « Стопански дейности и
европейско развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 26.11.2018 г. от 14.00 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.
Заповядайте г-жо Митева като председател на участваща комисия
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 26.11.2018 г. от
15.00 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.
За протокола да бъде отбелязано, че общинските съветници Метин Шефкет,
Мустафа Рашид и Ерол Юмер заеха местата си и броя на общинските съветници в зала
са 22.
Имате ли въпроси, предложения по проекта за решения.
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на29.11.2018 г. от 14.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
1. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот VII-2279, квартал 18, находящ се в
гр.Исперих, област Разград на собствениците на законно построена сграда в имота.
№

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

„ против”

„въздържал се”

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

П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 598
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се проведе
процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2018 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собствениците на законно
построена сграда в него, както следва:
1. Застроен поземлен имот VII-2279 (римско седем тире две хиляди двеста
седемдесет и девет) в квартал 18 (осемнадесет) отреден за жилищно застрояване с
площ 322 (триста двадесет и два) кв.м по регулационния план на града, одобрен със
Заповед №25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих, с местонахождение на имота
7

гр.Исперих, ул.«Скът» № 26А, област Разград при граници и съседи: север – ул. «Скът»
изток- УПИ VIII-2278,кв.18; юг-УПИ X-2276, кв.18 и запад – УПИ VI-2280,кв. 18
съгласно АЧОС № 6543 от 18.12.2017г.вписан в Агенцията по вписванията на
20.12.2017год. на собствениците на законно построената сграда, собственост на
Ерджан Ниязи Мюследин от гр.Исперих, ул. «Скът» № 26А и Гюлтен Мехмед
Мюследин от гр.Исперих, ул. «Панега» № 21, община Исперих, област Разград,
притежаващи нотариален акт № 58, том VI, рег.№6972, дело №874 от 2017год.
2. Продажбата да се извърши при Данъчната оценка на имота е в размер на
2 093,00 (две хиляди деветдесет и три) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702001796/18.10.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
Пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
31.10.2018 г. в размер на 1 895,00 (хиляда осемстотин деветдесет и пет) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на сгради, находящи се в гр.Исперих, ул. „Бачо Киро“,
област Разград чрез публичен търг с явно наддаване.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на община Исперих е постъпило заявление с вх. № ОС476/10.10.2018год. за закупуване на сгради, построени в УПИ III-1217, квартал 131 по
регулационния план на гр.Исперих с обща площ на имота 7,402 дка. За сградите е
съставен Акт за частна общинска собственост № 1480/12.07.2005 год.
Сградите не са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с
общински имоти за 2018г. за продажба.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1. Има изявен интерес за закупуването на сградите.
2. Реализиране на постъпления от продажбите.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост; чл.9, ал.2 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018г., приета с Решение №453 по Протокол № 40 от
25.01.2018год. като включва в раздел „Продажба на сгради“ т.2 със следното
съдържание:
Т.2 Едноетажна сграда, изградена от колони,ферми и „сандвич“ панели, покрити
с ламарина със застроена площ 163,97 кв.м и масивна тухлена постройка със застроена
площ 7,73 кв.м при прогнозна цена в размер на 22 686,00 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 сгради –
частна общинска собственост да се проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2018 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
1. Самостоятелен обект едноетажна сграда изградена от колони, ферми и
«сандвич» панели, покрити с ламарина със застроена площ 163,97(сто шестдесет и три
цяло деветдесет и седем) кв.м с начин на трайно ползване –спортна зала и масивна
тухлена постройка със стоманобетонни подови и покривни плочи – тоалетна със
застроена площ 7,73 (седем цяло седемдесет и три) кв.м, построени в УПИ III-1217,
квартал 131 по регулационния план на града, одобрен със Заповед №25/29.01.2001г. на
Кмета на община Исперих, с местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Бачо Киро» №
1, област Разград при граници и съседи на имота: север – III-1217; изток- улица с ОК
133 и ОК452; юг-УПИ III-1217 и запад – УПИ III-1217, съгласно АЧОС № 1480 от
12.07.2005г.вписан в Агенцията по вписванията на 15.07.2005год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 31.102018 г. в размер на 22 686,00 (двадесет и две
хиляди шестотин осемдесет и шест ) лева.
Данъчната оценка на имота е в размер на 11 839,00 (единадесет хиляди
осемстотин тридесет и девет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001872/01.11.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
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Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-жо Романска, като председател на водеща комисия.
Даринка Романска – за Председател на ПК по « Стопански дейности и
европейско развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 26.11.2018 г. от 14.00 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.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.11.2018 г. от 13.00
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
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева като председател на участваща комисия
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 26.11.2018 г. от
15.00 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
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Имате ли въпроси, предложения по проекта за решения.
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на29.11.2018 г. от 14.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на сгради, находящи се в гр.Исперих, ул. „Бачо Киро“,
област Разград чрез публичен търг с явно наддаване.
№

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
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
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
22
22
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 599
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост; чл.9, ал.2 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018г., приета с Решение №453 по Протокол № 40 от
25.01.2018год. като включва в раздел „Продажба на сгради“ т.2 със следното
съдържание:
Т.2 Едноетажна сграда, изградена от колони,ферми и „сандвич“ панели, покрити
с ламарина със застроена площ 163,97 кв.м и масивна тухлена постройка със застроена
площ 7,73 кв.м при прогнозна цена в размер на 22 686,00 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 сгради –
частна общинска собственост да се проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2018 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на:
1. Самостоятелен обект едноетажна сграда изградена от колони, ферми и
«сандвич» панели, покрити с ламарина със застроена площ 163,97(сто шестдесет и три
цяло деветдесет и седем) кв.м с начин на трайно ползване –спортна зала и масивна
тухлена постройка със стоманобетонни подови и покривни плочи – тоалетна със
застроена площ 7,73 (седем цяло седемдесет и три) кв.м, построени в УПИ III-1217,
квартал 131 по регулационния план на града, одобрен със Заповед №25/29.01.2001г. на
Кмета на община Исперих, с местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Бачо Киро» №
1, област Разград при граници и съседи на имота: север – III-1217; изток- улица с ОК
133 и ОК452; юг-УПИ III-1217 и запад – УПИ III-1217, съгласно АЧОС № 1480 от
12.07.2005г.вписан в Агенцията по вписванията на 15.07.2005год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 31.102018 г. в размер на 22 686,00 (двадесет и две
хиляди шестотин осемдесет и шест ) лева.
Данъчната оценка на имота е в размер на 11 839,00 (единадесет хиляди
осемстотин тридесет и девет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001872/01.11.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
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ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2019 год. от
гори – собственост на Община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Ежегодно Общински съвет Исперих утвърждава Годишен план за предстоящата
година за ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост,
изготвен въз основа на Горскостопански план в съответствие с чл.13, ал.1 от Закона за
горите. Годишното ползване се определя в съответствие с чл.7 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти.
С настоящото решение на Общински съвет Исперих е необходимо да се утвърди
годишния план за 2019 год. за ползване на дървесина от гори – собственост на община
Исперих.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет –Исперих да приеме
следните

РЕШЕНИЯ:
С цел доброто и законосъобразно стопанисване на горите собственост на
община Исперих на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114 от Закона за
горите и чл.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности
в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. В Годишният план за ползване на дървесина през 2019 г. от горите,
собственост на Община Исперих да се включат следните подотдели :
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Подотдел
1067-в
1071-л
1071-м
1153-ж
1153-и
1168-з
ОБЩО

Кад.№
000120
15953.18.60
15953.18.60
000062
000062
000065

Землище
с.Йонково
с.Г.Поровец
с.Г.Поровец
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква

Запас-куб.м
1500
120
70
325
1200
260
3475

Дървесен вид
Цер и Благун
Цер
Цер и Благун
Цер
Цер и Благун
Цер и Липа

2. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2019 г. , то ползването да
се прехвърли през 2020 г.
3. Годишният план да се публикува на Интернет страницата на Община
Исперих.
4. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
5.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на област Разград, в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-жо Романска, като председател на водеща комисия.
Даринка Романска – за Председател на ПК по « Стопански дейности и
европейско развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 26.11.2018 г. от 14.00 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.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.11.2018 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
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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
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева като председател на участваща комисия
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 26.11.2018 г. от
15.00 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.
Откривам дискусията по докладната записка и проекта за решения.
Имате ли въпроси, предложения по проекта за решения.
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на29.11.2018 г. от 14.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2019 год. от
гори – собственост на Община Исперих
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За

П
П
П

За
За
За
За

П
П
П
П

15

11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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
За

П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 600
С цел доброто и законосъобразно стопанисване на горите собственост на
община Исперих на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114 от Закона за
горите и чл.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности
в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. В Годишният план за ползване на дървесина през 2019 г. от горите,
собственост на Община Исперих да се включат следните подотдели :
Подотдел
1067-в
1071-л
1071-м
1153-ж
1153-и
1168-з
ОБЩО

Кад.№
000120
15953.18.60
15953.18.60
000062
000062
000065

Землище
с.Йонково
с.Г.Поровец
с.Г.Поровец
с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква

Запас-куб.м
1500
120
70
325
1200
260
3475

Дървесен вид
Цер и Благун
Цер
Цер и Благун
Цер
Цер и Благун
Цер и Липа
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2. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2019 г. , то ползването да
се прехвърли през 2020 г.
3. Годишният план да се публикува на Интернет страницата на Община
Исперих.
4. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
5.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 – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване –
полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за
стопанската 2018-2019год.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на община Исперих е постъпило писмо с вх. № К4059/29.10.2018г. от Директора на ОД „Земеделие” Разград, с което се отправя искане до
Кмета на община Исперих, за предоставяне за ползване на собственици и ползватели на
земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата по
населени места в община Исперих – полски пътища, с площ подробно описани в
приложения – списъци издадени от Директора на ОД „Земеделие” Разград, по чл. 37в,
ал. 4 от ЗСПЗЗ по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното
землище.
Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, Директорът на областна дирекция
„Земеделие” отправя искане до кмета на общината за предоставяне на имоти – полски
пътища включени в заповедта по ал. 4, по цена на имотите в размер на средното
годишно рентно плащане за землището.
Кметът се произнася след Решение на Общинския съвет. Когато в едномесечен
срок от искането общински съвет не е взел решение, директорът определя в заповедта
по ал. 4 цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището.
Въз основа на заповедта в едномесечен срок от издаването и, ползвателите
внасят сумите по банкова сметка на общината.
Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следните
Р Е Ш Е Н И Я:
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.1, чл.37в, ал.16 и 17 от
ЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да се предоставят за ползване общински имоти с начин на
трайно ползване – полски пътища на ползватели, участници в споразумението за
създаване на масив за ползване, с площ подробно описани в списъци на имотите,
издаден от директора на ОД „Земеделие” Разград, по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за
землища в община Исперих за селскостопанската 2018/2019 година.
II. Определя наемна цена за един декар в размер на средното годишно рентно
плащане за съответното землище в община Исперих по Протокол на ОСЗ Исперих №
РД-06-ИС-24/18.01.2018г.
III. Възлага на Кмета на община Исперих, да издава заповеди и сключи
Договори след заплащане на наемната цена, за предоставяне под наем на имоти –
полски пътища по т.1 и т.2 от настоящето Решение в законово определения срок.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-жо Романска, като председател на водеща комисия.
Даринка Романска – за Председател на ПК по « Стопански дейности и
европейско развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 26.11.2018 г. от 14.00 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.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.11.2018 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
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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
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева като председател на участваща комисия
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 26.11.2018 г. от
15.00 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.
Имате ли въпроси, предложения по проекта за решения.
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на29.11.2018 г. от 14.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване –
полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за
стопанската 2018-2019год.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За

П
П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

За
За

П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
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
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 601
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.1, чл.37в, ал.16 и 17 от
ЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да се предоставят за ползване общински имоти с начин на
трайно ползване – полски пътища на ползватели, участници в споразумението за
създаване на масив за ползване, с площ подробно описани в списъци на имотите,
издаден от директора на ОД „Земеделие” Разград, по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за
землища в община Исперих за селскостопанската 2018/2019 година.
II. Определя наемна цена за един декар в размер на средното годишно рентно
плащане за съответното землище в община Исперих по Протокол на ОСЗ Исперих №
РД-06-ИС-24/18.01.2018г.
III. Възлага на Кмета на община Исперих, да издава заповеди и сключи
Договори след заплащане на наемната цена, за предоставяне под наем на имоти –
полски пътища по т.1 и т.2 от настоящето Решение в законово определения срок.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
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ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на УПИ II-888, квартал 82, находящ се в с.Малко
Йонково, 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,
Община Исперих е собственик на поземлен имот II-888, квартал 82 отреден за
жилищно застрояване с площ 844 кв.м по регулационния план на с.Малко Йонково с
Акт № 6765 за поправка на Акт за частна общинска собственост № 6745 от 09.07.2018г.
Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2018год.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1.Изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018год.
2.Реализиране на постъпления от продажбите.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от
Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба
№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен
имот да се проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2018 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. 1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния
поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ:
Урегулиран поземлен имот II-888 (римско две тире осемстотин осемдесет и
осем) в квартал 82 (осемдесет и две) отреден за жилищно застрояване с площ 844
(осемстотин четиридесет и четири) кв.м по регулационния план на с.Малко Йонково,
одобрен със Заповед № 62/1987год. с местонахождение на имота с.Малко Йонково, ул.
«Мусала», община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – ул.
«Мусала»; изток – парцел III, кв.82; юг –парцел Х, кв.82 и запад – парцел I, кв.82
съгласно Акт № 6765 за поправка на АЧОС № 6745 от 09.07.2018г. вписан в Агенцията
по вписванията на 15.10.2018год.
2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
1 762,30 (хиляда седемстотин шестдесет и два лева и тридесет стотинки ) лева, която е
данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001741/08.10.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
3. Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 24.10.2018 г. е в размер на 1 641,00 ( хиляда шестотин четиридесет и един)
лева.
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ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-жо Романска, като председател на водеща комисия.
Даринка Романска – за Председател на ПК по « Стопански дейности и
европейско развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 26.11.2018 г. от 14.00 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.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.11.2018 г. от 13.00
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
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Няма постъпило становище от Кмета на кметство с. Малко Йонково в
деловодството на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Имате ли въпроси, предложения по проекта за решения.
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на29.11.2018 г. от 14.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на УПИ II-888, квартал 82, находящ се в с.Малко
Йонково, община Исперих, област Разград
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 602
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На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от
Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба
№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен
имот да се проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2018 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. 1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния
поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ:
Урегулиран поземлен имот II-888 (римско две тире осемстотин осемдесет и
осем) в квартал 82 (осемдесет и две) отреден за жилищно застрояване с площ 844
(осемстотин четиридесет и четири) кв.м по регулационния план на с.Малко Йонково,
одобрен със Заповед № 62/1987год. с местонахождение на имота с.Малко Йонково, ул.
«Мусала», община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – ул.
«Мусала»; изток – парцел III, кв.82; юг –парцел Х, кв.82 и запад – парцел I, кв.82
съгласно Акт № 6765 за поправка на АЧОС № 6745 от 09.07.2018г. вписан в Агенцията
по вписванията на 15.10.2018год.
2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
1 762,30 (хиляда седемстотин шестдесет и два лева и тридесет стотинки ) лева, която е
данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702001741/08.10.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
3. Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с
оценка от 24.10.2018 г. е в размер на 1 641,00 ( хиляда шестотин четиридесет и един)
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 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти
– общинска собственост за пощенски услуги
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
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В Община Исперих са депозирани заявления с вх. № К-3759/08.10.2018г. от
Павлин Кавулски – Директор РУ „Северен Централен Регион” на „Български пощи”
ЕАД – Плевен и с вх. № К-3831/11.10.2018г. от Илия Илиев - Ръководител ОПС
Разград за отдаване под наем на помещения в населените места: Бърдоква, Лудогорци,
Старо селище, Лъвино, Малък Поровец, Китанчево, Средоселци, Малко Йонково и
Печеница. За същите помещения дружеството има сключен договор за наем срокът на
който е изтекъл на 01.11.2018г.
В Закона за общинската собственост е предвидена възможността с решение на
общинския съвет да се отдават под наем без търг или конкурс свободни нежилищни
имоти - общинска собственост за здравни, образователни и социални дейности за
задоволяване на съответните нужди на населението, а съгласно Закона за пощенските
услуги /ЗПУ/ държавата или общините могат да предоставят за ползване на пощенския
оператор за извършване на пощенски услуги без търг или конкурс недвижими имоти,
които са държавна или общинска частна собственост. Въз основа на решението на
общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или от
оправомощено от него длъжностно лице.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе
следните

РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.1, ал.2, ал.3, ал.6, ал.7 и
ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.21, чл. 24, ал.2 и чл.29, ал.1 от Наредба №
27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет Исперих и чл.30 Закона за пощенските услуги /ЗПУ/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да се отдаде под наем възмездно, без провеждане на търг и
конкурс на „Български пощи” ЕАД , Регистрирано с Решение №1 от 24.12.1992г. на
СГС, фирмено отделение, 1 състав, постановено по ф.д.№34240/1992г., вписано в
регистъра под том 15, №385, стр.38 чрез пълномощника си Павлин Трифонов Кавулски
– Директор РУ „Северен Централен Регион” на „Български пощи” ЕАД – Плевен, с
ЕИК 1213961230151 за срок от 10 (десет) години на следните помещения публична и
частна общинска собственост:
1. Помещение от сграда КМЕТСТВО, находяща се в парцел І, квартал 7 по плана
с.Бърдоква, община Исперих с Акт за публична общинска собственост № 5632 от
25.11.2013 год. при граници и съседи на имота: УПИ Х от кв.7, УПИ ІІ от кв.7, ул. „Хан
Крум” и ул. „Бузлуджа”.
Площ на помещението 9,80 (девет цяло и осемдесет)кв.м при месечна наемна
цена в размер на 49,00 (четиридесет и девет ) лева без ДДС.
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2. Помещения от сграда КМЕТСТВО, находяща се в парцел ІІ-233, квартал 18 по
плана с.Лудогорци, община Исперих с Акт за публична общинска собственост № 1166
от 11.07.2003год. при граници и съседи на имота: ул.” Вихрен “; ул.” Дунав” и парцел І234.
Обща площ на помещенията 19,60 (деветнадесет цяло и шестдесет)кв.м при
месечна наемна цена в размер на 98,00 (деветдесет и осем) лева без ДДС.
3. Помещение от сграда КМЕТСТВО, находяща се в парцел І-82, квартал 90 по
плана с. Старо селище, община Исперих с Акт за публична общинска собственост №
1179 от 16.07.2003 год.при граници и съседи на имота: от четири страни улици.
Площ на помещението 15,00 (петнадесет)кв.м при месечна наемна цена в размер
на 75,00 (седемдесет и пет) лева без ДДС.
4. Помещение от сграда КМЕТСТВО, находяща се в пл.№312, квартал 19 по
плана с.Лъвино, община Исперих с Акт за публична общинска собственост № 512 от
02.07.2002 год. при граници и съседи на имота: от четири страни улици.
Площ на помещението 13,00 (тринадесет )кв.м при месечна наемна цена в
размер на 65,00 (шестдесет и пет)лева без ДДС.
5. Помещение от сграда ЧИТАЛИЩЕ, поземлен имот №46913.120.320 по
кадастралната карта на с.Малък Поровец, община Исперих с Акт за публична общинска
собственост №5626 от 20.11.2013 год. при граници и съседи на имота: №46913.120.647;
№46913.120.321; №46913.120.642; №46913.120.319 и №46913.120.629.
Площ на помещението 29,00 (двадесет и девет )кв.м при месечна наемна цена в
размер на 145,00 (сто четиридесет и пет ) лева без ДДС.
6. Помещение от сграда КМЕТСТВО, поземлен имот №37010.90.360 по
кадастралната карта на с.Китанчево, община Исперих с Акт за публична общинска
собственост № 5187 от 12.11.2012 год. при граници и съседи на имота: №37010.90.358;
№37010.90.354; №37010.90.597 и №37010.90.359.
Площ на помещението 22,23 (двадесет и две цяло двадесет и три )кв.м при
месечна наемна цена в размер на 111,15 (сто и единадесет лева и петнадесет
стотинки)лева без ДДС.
7. Помещение от сграда КМЕТСТВО, находяща се в парцел ІІІ, квартал 4 по
плана с. Средоселци, община Исперих с Акт за публична общинска собственост № 443
от 25.06.2002 год. при граници и съседи на имота: от две страни улици, парцел ХІ-18 и
парцел ІІ-18.
Площ на помещението 6,00 (шест )кв.м при месечна наемна цена в размер на
30,00 (тридесет )лева без ДДС.
8. Помещение от сграда АВТОСПИРКА, находяща се в парцел ХІV, квартал 73
по плана с.Малко Йонково, община Исперих с Акт за частна общинска собственост
№2162 от 26.02.2009 год.при граници и съседи на имота: УПИ ХV, ул. „ Мусала”, УПИ
ХV и ул. „ Шипка”.
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Площ на помещението 15,00 (петнадесет )кв.м при месечна наемна цена в
размер на 75,00 (седемдесет)лева без ДДС.
9. Помещение от сграда АВТОСПИРКА, находяща се площад с О.К.09, 10, 12 и
43 по плана с.Печеница, община Исперих с Акт за частна общинска собственост № 361
от 19.06.2002 год. при граници и съседи на имота: от всички страни улици.
Площ на помещението 6,00 (шест )кв.м. при месечна наемна цена в размер на
30,00 (тридесет ) лева без ДДС.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да подпише договор за наем с „Български
пощи” ЕАД за обектите по т. 1-9 от 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.
Решението 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.
Заповядайте г-жо Митева като председател на водеща комисия
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 26.11.2018 г. от
15.00 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-жо Романска, като председател на участваща комисия.
Даринка Романска – за Председател на ПК по « Стопански дейности и
европейско развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 26.11.2018 г. от 14.00 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
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Няма постъпило становище от Кметовете на кметствата посочени в докладната
записка в деловодството на общински съвет Исперих.
Имате ли въпроси, предложения по проекта за решения.
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на29.11.2018 г. от 14.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти
– общинска собственост за пощенски услуги
№

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
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
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
22
22
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 603
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.1, ал.2, ал.3, ал.6, ал.7 и
ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.21, чл. 24, ал.2 и чл.29, ал.1 от Наредба №
27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет Исперих и чл.30 Закона за пощенските услуги /ЗПУ/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да се отдаде под наем възмездно, без провеждане на търг и
конкурс на „Български пощи” ЕАД , Регистрирано с Решение №1 от 24.12.1992г. на
СГС, фирмено отделение, 1 състав, постановено по ф.д.№34240/1992г., вписано в
регистъра под том 15, №385, стр.38 чрез пълномощника си Павлин Трифонов Кавулски
– Директор РУ „Северен Централен Регион” на „Български пощи” ЕАД – Плевен, с
ЕИК 1213961230151 за срок от 10 (десет) години на следните помещения публична и
частна общинска собственост:
1. Помещение от сграда КМЕТСТВО, находяща се в парцел І, квартал 7 по плана
с.Бърдоква, община Исперих с Акт за публична общинска собственост № 5632 от
25.11.2013 год. при граници и съседи на имота: УПИ Х от кв.7, УПИ ІІ от кв.7, ул. „Хан
Крум” и ул. „Бузлуджа”.
Площ на помещението 9,80 (девет цяло и осемдесет)кв.м при месечна наемна
цена в размер на 49,00 (четиридесет и девет ) лева без ДДС.
2. Помещения от сграда КМЕТСТВО, находяща се в парцел ІІ-233, квартал 18 по
плана с.Лудогорци, община Исперих с Акт за публична общинска собственост № 1166
от 11.07.2003год. при граници и съседи на имота: ул.” Вихрен “; ул.” Дунав” и парцел І234.
Обща площ на помещенията 19,60 (деветнадесет цяло и шестдесет)кв.м при
месечна наемна цена в размер на 98,00 (деветдесет и осем) лева без ДДС.
3. Помещение от сграда КМЕТСТВО, находяща се в парцел І-82, квартал 90 по
плана с. Старо селище, община Исперих с Акт за публична общинска собственост №
1179 от 16.07.2003 год.при граници и съседи на имота: от четири страни улици.
Площ на помещението 15,00 (петнадесет)кв.м при месечна наемна цена в размер
на 75,00 (седемдесет и пет) лева без ДДС.
4. Помещение от сграда КМЕТСТВО, находяща се в пл.№312, квартал 19 по
плана с.Лъвино, община Исперих с Акт за публична общинска собственост № 512 от
02.07.2002 год. при граници и съседи на имота: от четири страни улици.
Площ на помещението 13,00 (тринадесет )кв.м при месечна наемна цена в
размер на 65,00 (шестдесет и пет)лева без ДДС.
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5. Помещение от сграда ЧИТАЛИЩЕ, поземлен имот №46913.120.320 по
кадастралната карта на с.Малък Поровец, община Исперих с Акт за публична общинска
собственост №5626 от 20.11.2013 год. при граници и съседи на имота: №46913.120.647;
№46913.120.321; №46913.120.642; №46913.120.319 и №46913.120.629.
Площ на помещението 29,00 (двадесет и девет )кв.м при месечна наемна цена в
размер на 145,00 (сто четиридесет и пет ) лева без ДДС.
6. Помещение от сграда КМЕТСТВО, поземлен имот №37010.90.360 по
кадастралната карта на с.Китанчево, община Исперих с Акт за публична общинска
собственост № 5187 от 12.11.2012 год. при граници и съседи на имота: №37010.90.358;
№37010.90.354; №37010.90.597 и №37010.90.359.
Площ на помещението 22,23 (двадесет и две цяло двадесет и три )кв.м при
месечна наемна цена в размер на 111,15 (сто и единадесет лева и петнадесет
стотинки)лева без ДДС.
7. Помещение от сграда КМЕТСТВО, находяща се в парцел ІІІ, квартал 4 по
плана с. Средоселци, община Исперих с Акт за публична общинска собственост № 443
от 25.06.2002 год. при граници и съседи на имота: от две страни улици, парцел ХІ-18 и
парцел ІІ-18.
Площ на помещението 6,00 (шест )кв.м при месечна наемна цена в размер на
30,00 (тридесет )лева без ДДС.
8. Помещение от сграда АВТОСПИРКА, находяща се в парцел ХІV, квартал 73
по плана с.Малко Йонково, община Исперих с Акт за частна общинска собственост
№2162 от 26.02.2009 год.при граници и съседи на имота: УПИ ХV, ул. „ Мусала”, УПИ
ХV и ул. „ Шипка”.
Площ на помещението 15,00 (петнадесет )кв.м при месечна наемна цена в
размер на 75,00 (седемдесет)лева без ДДС.
9. Помещение от сграда АВТОСПИРКА, находяща се площад с О.К.09, 10, 12 и
43 по плана с.Печеница, община Исперих с Акт за частна общинска собственост № 361
от 19.06.2002 год. при граници и съседи на имота: от всички страни улици.
Площ на помещението 6,00 (шест )кв.м. при месечна наемна цена в размер на
30,00 (тридесет ) лева без ДДС.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да подпише договор за наем с
„Български пощи” ЕАД за обектите по т. 1-9 от 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.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
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ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Учредяване право на пристрояване във връзка с изграждане на
открити стълбища с площадки в УПИ ХХVI-979, квартал 90 по плана на гр.Исперих
Адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на община Исперих е постъпило заявление за учредяване право
на пристрояване в недвижим имот – частна общинска собственост за изграждане на
открити стълбища с площадки в дясната страна на сграда с адрес гр.Исперих, ул. «Цар
Освободител» №1А, собственост на Ерхан Назифов Мехмедов с Нотариален акт № 59,
том II, рег.№1252, дело №148 от 2016год.
От становището на главния архитект на Община Исперих е видно, че правото на
пристрояване е допустимо съгласно законовите разпоредби.
Учредяването на правото на пристрояване не е включено в Годишната
програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018г.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост; чл.9, ал.2 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018г., приета с Решение №453 по Протокол № 40 от
25.01.2018год. като включва в раздел „Имоти, върху които общината има намерение
да учреди вещни права“ т.4 със следното съдържание:
Т.4 Учредяване право на пристрояване за изграждане на открити стълбища с
площадка в УПИ XXVI-979, квартала 90 – частна общинска собственост в гр. Исперих
при прогнозна цена в размер на 406,00 лева.
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.36, ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.51, ал.2
от Наредба № 27 на Общински съвет Исперих и във връзка с проявен интерес за
учредяване право на пристрояване

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие да се учреди право на пристрояване за изграждане на открити
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стълбища с площадки в южната и югоизточната част на сграда, построена в УПИ
XXVI-979, квартала 90 – частна общинска собственост, с адрес ул. «Цар Освободител»
№ 1А, гр.Исперих по плана на гр.Исперих, одобрен със Заповед № 25/29.01.2001год. на
Кмета на община Исперих. Сградата е собственост на Ерхан Назифов Мехмедов
съгласно Нотариален Акт № 59, том II, рег. № 1252, дело 148 от 2016год.
II.Определям следните условия на правото на пристрояване:
1.Площ на правото на пристрояване – 12,00 ( дванадесет )кв.м
2.Правото на пристрояване се учредява в южната и югоизточната част на сграда,
посочено в Скица №445/30.07.2018год.
3.Срок на отстъпеното право на пристрояване – безсрочно.
4.Цена на правото на пристрояване в размер на 406,00 (четиристотин и шест)
лева без ДДС, която е пазарната цена, изготвена от независим лицензиран оценител с
оценка от 11.09.2018год.
5.Данъчната оценка на правото на пристрояване е в размер на 277,90 (двеста
седемдесет и седем лева и деветдесет стотинки) лева.
IІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева като председател на водеща комисия
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 26.11.2018 г. от
15.00 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-жо Романска, като председател на участваща комисия.
Даринка Романска – за Председател на ПК по « Стопански дейности и
европейско развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 26.11.2018 г. от 14.00 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.
Имате ли въпроси, предложения по проекта за решения.
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на29.11.2018 г. от 14.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Учредяване право на пристрояване във връзка с изграждане на
открити стълбища с площадки в УПИ ХХVI-979, квартал 90 по плана на 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.
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
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За

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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 604
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост; чл.9, ал.2 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018г., приета с Решение №453 по Протокол № 40 от
25.01.2018год. като включва в раздел „Имоти, върху които общината има намерение
да учреди вещни права“ т.4 със следното съдържание:
Т.4 Учредяване право на пристрояване за изграждане на открити стълбища с
площадка в УПИ XXVI-979, квартала 90 – частна общинска собственост в гр. Исперих
при прогнозна цена в размер на 406,00 лева.
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.36, ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.51, ал.2
от Наредба № 27 на Общински съвет Исперих и във връзка с проявен интерес за
учредяване право на пристрояване

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие да се учреди право на пристрояване за изграждане на открити
стълбища с площадки в южната и югоизточната част на сграда, построена в УПИ
XXVI-979, квартала 90 – частна общинска собственост, с адрес ул. «Цар Освободител»
№ 1А, гр.Исперих по плана на гр.Исперих, одобрен със Заповед № 25/29.01.2001год. на
Кмета на община Исперих. Сградата е собственост на Ерхан Назифов Мехмедов
съгласно Нотариален Акт № 59, том II, рег. № 1252, дело 148 от 2016год.
II.Определям следните условия на правото на пристрояване:
1.Площ на правото на пристрояване – 12,00 ( дванадесет )кв.м
2.Правото на пристрояване се учредява в южната и югоизточната част на сграда,
посочено в Скица №445/30.07.2018год.
3.Срок на отстъпеното право на пристрояване – безсрочно.
4.Цена на правото на пристрояване в размер на 406,00 (четиристотин и шест)
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лева без ДДС, която е пазарната цена, изготвена от независим лицензиран оценител с
оценка от 11.09.2018год.
5.Данъчната оценка на правото на пристрояване е в размер на 277,90 (двеста
седемдесет и седем лева и деветдесет стотинки) лева.
IІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на помещения находящи се на
ул. „Христо Ясенов“ №2, в гр. Исперих с наемател „КУБРАТ КАБЕЛ“ ООД, гр. Плевен
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В информационния център за обслужване на граждани на Община Исперих е
постъпило Заявление с вх. № ОС - 447/08.10.2018 год. до кмета на Община Исперих от
„КУБРАТ КАБЕЛ“ ООД, ЕИК: 114606799 град Плeвен, ул. „Иван Вазов“ №4, с
управител Петър Любенов Христонев, с което лицето заявява, че желае срока на
Договор за наем от 01.01.2016г., сключен с „Лудогорска слава“ ЕООД – заличен да бъде
удължен. С Решение №431 по Протокол №37/30.11.2017г., имотът – четвърти етаж от
административна четириетажна сграда, находяща се на ул. „Христо Ясенов“ №2 в град
Исперих е отписан от капитала на „Лудогорска слава“ ЕООД и предаден в собственост
на Община Исперих. Правата и задълженията по горецитирания Договор са
прехвърлени на Община Исперих с Договор №134 от 24.04.2018г. за заместване на
страна по договор. Срокът на договора за наем е до 01.01.2019год.
„КУБРАТ КАБЕЛ“ ООД е наемател на помещения от четвърти етаж от
административната четириетажна сграда с обща площ 44,40 кв.м., срещу месечната
наемна цена в размер на 186,48 (сто осемдесет и шест лева и 48 стотинки) лв. с ДДС.
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 7 (седем) 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
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следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1 т.8, 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 на ОбС – Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за удължаване със 7 (седем) години срока на Договор за наем от
01.01.2016г., сключен между „КУБРАТ КАБЕЛ“ ООД, ЕИК: 114606799 град Плeвен,
ул. „Иван Вазов“ №4, с управител Петър Любенов Христонев и „Лудогорска слава“
ЕООД – заличен и прехвърлен на Община Исперих с Договор №134 от 24.04.2018г. за
заместване на страна по договор.
Дружеството е наемател на помещения от четвърти етаж от административната
четириетажна сграда находяща се на ул. „Христо Ясенов“ №2 в град Исперих с обща
площ 44,40 кв.м. срещу месечната наемна цена в размер на 186,48 (сто осемдесет и
шест лева и 48 стотинки) лева с ДДС.
2. Определя месечна наемна цена в размер на 186,48 (сто осемдесет и шест лева
и 48 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, считано от 02.01.2019
год.
3.Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение
към Договора за наем, за удължаване срока на договора.
4.Останалите клаузи по договора да останат непроменени.
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.
Заповядайте г-жо Митева като председател на водеща комисия
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 26.11.2018 г. от
15.00 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
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адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Романска, като председател на участваща комисия.
Даринка Романска – за Председател на ПК по « Стопански дейности и
европейско развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 26.11.2018 г. от 14.00 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.
Имате ли въпроси, предложения по проекта за решения.
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на29.11.2018 г. от 14.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на помещения находящи се на
ул. „Христо Ясенов“ №2, в гр. Исперих с наемател „КУБРАТ КАБЕЛ“ ООД, гр. Плевен
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За

П
П
П

За
За
За
За
За
За

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

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

За
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
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 605
На основание чл.21, ал.1 т.8, 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 на ОбС – Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за удължаване със 7 (седем) години срока на Договор за наем от
01.01.2016г., сключен между „КУБРАТ КАБЕЛ“ ООД, ЕИК: 114606799 град Плeвен,
ул. „Иван Вазов“ №4, с управител Петър Любенов Христонев и „Лудогорска слава“
ЕООД – заличен и прехвърлен на Община Исперих с Договор №134 от 24.04.2018г. за
заместване на страна по договор.
Дружеството е наемател на помещения от четвърти етаж от административната
четириетажна сграда находяща се на ул. „Христо Ясенов“ №2 в град Исперих с обща
площ 44,40 кв.м. срещу месечната наемна цена в размер на 186,48 (сто осемдесет и
шест лева и 48 стотинки) лева с ДДС.
2. Определя месечна наемна цена в размер на 186,48 (сто осемдесет и шест лева
и 48 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, считано от 02.01.2019
год.
3.Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение
към Договора за наем, за удължаване срока на договора.
4.Останалите клаузи по договора да останат непроменени.
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.
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ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ Павилион № 4 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр.
Исперих, ул. „Хан Аспарух“, община Исперих,
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
След извършена проверка за законосъобразност на приетите решения по
протокол №53 от редовно заседание на Общински съвет Исперих, проведено на
11.10.2018г. Областният управител на област Разград с писмо изх. №08-00-085-002 от
23.10.2018г. е върнал Решение №593, с което е дадено съгласие за удължаване на срока
на договор за наем №89/22.03.2013г. сключен между Община Исперих и ЕТ „Нур-Сали
Гюрсел“ ЕИК 116586202 с адрес на управление с. Драгомъж, ул. „Борис Савов“ №9,
Община Исперих.
Решението е върнато за ново обсъждане поради липса на законова възможност
за удължаване срока на договора. С изтичане на договорения срок, договорът
автоматично се прекратява и последващо отдаване на общинския имот може да стане
единствено, чрез провеждане на търг или конкурс.
С АОС №6655 от 10.04.2018год. е актуван общински имот – частна общинска
собственост, с местонахождение: град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Хан
Аспарух“ УПИ I кв. 193 с начин на трайно ползване за Обществено застрояване с площ
2,734 дка ведно с построените в имота сгради.
Едно от помещенията на Кооперативния пазар -Павилион № 4 с площ 23,50 кв.м
е с начин на трайно предназначение-магазин за промишлени стоки.
В изпълнение на Закона за общинската собственост и Наредба № 27 на Общински съвет
– Исперих е необходимо да се проведе нова процедура за отдаване под наем на
Павилион № 4 на Общински пазар – Исперих.
Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет
следните

Исперих да вземе

РЕШЕНИЯ:
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 № 4 на Общински пазар – Исперих с площ
23,50 кв.м., за срок от 5 (пет) години с цел:
- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти;
- създаване на по-добри условия за стопанисване;
- реализиране на постъпления в бюджета.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Отменя решение №593 по протокол №53 от редовно заседание на Общински
съвет Исперих, проведено на 11.10.2018г., с което е дадено съгласие за удължаване на
срока на договор за наем №89/22.03.2013г. сключен между Община Исперих и ЕТ
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„Нур-Сали Гюрсел“ ЕИК 116586202 с адрес на управление с. Драгомъж, ул. „Борис
Савов“ №9, Община Исперих.
ІІ. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на Павилион № 4 от Общински пазар – гр. Исперих, с местонахождение: град
Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Хан Аспарух“, УПИ I кв. 193 представляващ
павилион от недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС №6655 от
10.04.2018год. при следните условия:
1. Площ на Павилиона – 23,50 (двадесет и три 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 235,00
(двеста тридесет и пет) 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.
5. Да се определи стъпка за наддаване в размер на 23,00 (двадесет и три) лева.
ІII. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе
публичния търг с явно наддаване 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 – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева като председател на водеща комисия
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 26.11.2018 г. от
15.00 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-жо Романска, като председател на участваща комисия.
Даринка Романска – за Председател на ПК по « Стопански дейности и
европейско развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 26.11.2018 г. от 14.00 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.
Имате ли въпроси, предложения по проекта за решения.
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на29.11.2018 г. от 14.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ Павилион № 4 на Общински пазар – гр. Исперих, находящ се в гр.
Исперих, ул. „Хан Аспарух“, 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

П
П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За

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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 606
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 № 4 на Общински пазар – Исперих с площ
23,50 кв.м., за срок от 5 (пет) години с цел:
- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти;
- създаване на по-добри условия за стопанисване;
- реализиране на постъпления в бюджета.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Отменя решение №593 по протокол №53 от редовно заседание на Общински
съвет Исперих, проведено на 11.10.2018г., с което е дадено съгласие за удължаване на
срока на договор за наем №89/22.03.2013г. сключен между Община Исперих и ЕТ
„Нур-Сали Гюрсел“ ЕИК 116586202 с адрес на управление с. Драгомъж, ул. „Борис
Савов“ №9, Община Исперих.
ІІ. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на Павилион № 4 от Общински пазар – гр. Исперих, с местонахождение: град
Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Хан Аспарух“, УПИ I кв. 193 представляващ
павилион от недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС №6655 от
10.04.2018год. при следните условия:
1. Площ на Павилиона – 23,50 (двадесет и три 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 235,00
(двеста тридесет и пет) 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.
5. Да се определи стъпка за наддаване в размер на 23,00 (двадесет и три) лева.
ІII. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе
публичния търг с явно наддаване 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 – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
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ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предложение за безвъзмездно придобиване от Община Исперих на
недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр.Исперих, ул. «Дунав»
№ 2, 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,
Застроен поземлен имот 501.465, от който е образуван урегулиран поземлен
имот X-465,квартал 135, ведно с построените в имота пет броя сгради по
регулационния план на гр.Исперих е частна държавна собственост с АДС № 2712 от
28.09.2018год. В сграда №501.465.1 и сграда №501.465.2 се помещават:
- Общинска администрация на Община Исперих с Договор от 01.12.2005год. за
безвъзмездно управление;
- районно управление «Социално осигуряване» гр.Разград с Договор от
01.12.2005год. за безвъзмездно управление;
- Дирекция «Регионална служба по заетостта» гр.Русе към Агенция по заетостта
с Договор от 13.01.2006год. и Анекс към него от 19.01.2010год. за безвъзмездно
управление
- С предоставени права за управление на Министерството на правосъдието, за
нуждите на Районен съд гр.Исперих.
Община Исперих с Договор от 01.12.2005год. за безвъзмездно управление
ползва част от едната сграда, а именно стаи №,№1,2,3,4,5,8,9,10,11 и 12 от Първи етаж
на Административна сграда № 501.465.1; стаи №,№1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 от Втори етаж на
Административна сграда № 501.465.1; целия, без помещения № 1 и №2 от приземен
етаж от сграда №501.465.1, стаи №6 и 7 от първи етаж на сграда № 501.465.2, като
собствеността върху земята и сградите остава държавна собственост. Това затруднява
кандидатстването на Община Исперих за европейски средства за ремонт, подобрения и
енергийна ефективност на сградите.
Съгласно чл.54 от Закона за държавната собственост безвъзмездно прехвърляне
на собственост върху имот – частна държавна собственост в полза на общини за
изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени
потребности от местно значение се извършва с решение на Министерски съвет по
предложение на Министъра на регионалното развитие и благоустройство. Искането за
безвъзмездно прехвърляне се прави чрез областния управител, който изготвя
мотивирано становище.
Предложението ни е да се придобие собственост върху сграда №1, първи и втори
етаж от сграда № 2, сграда № 3, сграда №4 и сграда №5 (без трети етаж от сграда № 2,
който е предоставен на Районен съд Исперих и е публична държавна собственост),
като след придобиване Община Исперих се ангажира да предостави безвъзмездно
право на управление на двете структури, които в момента ползват части от сграда №
501.465.1 и № 501.465.2.
Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет - Исперих да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.1 от Закона
за общинската собственост, чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост е
43

чл.10,ал.1,ал.2,т.4 и ал.3 от Наредба № 27 на ОбС Исперих, да се придобие собственост
върху поземлен имот – частна държавна собственост и сгради, находящи се гр.Исперих,
ул. „Дунав“ № 2, община Исперих, област Разград с цел:
- създаване на по-добри условия за стопанисване;
- кандидатстване за нови финансови средства за ремонт и подобрения на сградите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие Община Исперих да придобие безвъзмездно право на
собственост върху следния недвижим имот –частна държавна собственост, находящ се
в гр.Исперих, ул. „Дунав“ № 2, община Исперих, област Разград,представляващ :
Застроен поземлен имот 501.465 (петстотин и едно, точка, четиристотин
шестдесет и пет), от който е образуван урегулиран поземлен имот Х-465 (десет римско,
тире,четиристотин шестдесет и пет), квартал 135 (сто тридесет и пет) по регулационния
план на гр.Исперих,одобрен със Заповед № 105/30.06.1998год., целия с площ 1543
(хиляда петстотин четиридесет и три)кв.м в т.ч. сгради, както следва:
1.Сграда № 501.465.1 (петстотин и едно,точка,четиристотин шестдесет и
пет,точка,едно) със застроена площ 349 (триста четиридесет и девет) кв.м, масивна
триетажна, предназначение – административна, делова сграда.
2.Сграда № 501.465.2 (петстотин и едно,точка,четиристотин шестдесет и
пет,точка, две) без третия етаж (има съставен Акт за публична държавна собственост
№ 1052/10.02.2003г. с предоставени права за управление на Министерство на
правосъдието, за нуждите на Районен съд - Исперих) със застроена площ 422
(четиристотин двадесет и два)кв.м, масивна, триетажна, предназначениеАдминистративна, делова сграда.
3.Сграда № 501.465.3 (петстотин и едно,точка,четиристотин шестдесет и
пет,точка,три) със застроена площ 23 (двадесет и три) кв.м, масивна, едноетажна,
предназначение – складова база.
4.Сграда № 501.465.4 (петстотин и едно,точка,четиристотин шестдесет и
пет,точка,четири) със застроена площ 25 (двадесет и пет) кв.м, масивна, едноетажна,
предназначение – складова база.
5.Сграда № 501.465.5 (петстотин и едно,точка,четиристотин шестдесет и
пет,точка,пет) със застроена площ 157 (сто петдесет и седем) кв.м, полумасивна,
едноетажна, предназначение – друг вид производствена, складова сграда.
II. Възлага на Кмета на Община Исперих да представи искане чрез Областния
управител на област Разград до Министъра на регионалното развитие и
благоустройството за вземане на решение от Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне на собствеността върху имот – частна държавна собственост в полза на
Община Исперих.

ІІІ.Възлага на Кмета на Община Исперих, след решението на Министерски
съвет по искането по първа точка от настоящото решение, да предприеме
необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно прехвърляне на
собствеността върху имота, подробно описан в същата точка.
IV.Бъдещето управление и стопанисване на гореописания недвижим имот ще се
осъществява само със собствени средства на Община Исперих без допълнителни
средства от държавния бюджет.
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V.Възлага на Кмета на Община Исперих изпълнението на настоящото решение.
VІ. 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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.11.2018 г. от 13.00
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
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева като председател на участваща комисия
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 26.11.2018 г. от
15.00 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.
Имате ли въпроси, предложения по проекта за решения.
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на29.11.2018 г. от 14.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предложение за безвъзмездно придобиване от Община Исперих на
недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр.Исперих, ул. «Дунав»
№ 2, 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

П
П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 607
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На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.1 от Закона
за общинската собственост, чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост е
чл.10,ал.1,ал.2,т.4 и ал.3 от Наредба № 27 на ОбС Исперих, да се придобие собственост
върху поземлен имот – частна държавна собственост и сгради, находящи се гр.Исперих,
ул. „Дунав“ № 2, община Исперих, област Разград с цел:
- създаване на по-добри условия за стопанисване;
- кандидатстване за нови финансови средства за ремонт и подобрения на сградите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие Община Исперих да придобие безвъзмездно право на
собственост върху следния недвижим имот –частна държавна собственост, находящ се
в гр.Исперих, ул. „Дунав“ № 2, община Исперих, област Разград,представляващ :
Застроен поземлен имот 501.465 (петстотин и едно, точка, четиристотин
шестдесет и пет), от който е образуван урегулиран поземлен имот Х-465 (десет римско,
тире,четиристотин шестдесет и пет), квартал 135 (сто тридесет и пет) по регулационния
план на гр.Исперих,одобрен със Заповед № 105/30.06.1998год., целия с площ 1543
(хиляда петстотин четиридесет и три)кв.м в т.ч. сгради, както следва:
1.Сграда № 501.465.1 (петстотин и едно,точка,четиристотин шестдесет и
пет,точка,едно) със застроена площ 349 (триста четиридесет и девет) кв.м, масивна
триетажна, предназначение – административна, делова сграда.
2.Сграда № 501.465.2 (петстотин и едно,точка,четиристотин шестдесет и
пет,точка, две) без третия етаж (има съставен Акт за публична държавна собственост
№ 1052/10.02.2003г. с предоставени права за управление на Министерство на
правосъдието, за нуждите на Районен съд - Исперих) със застроена площ 422
(четиристотин двадесет и два)кв.м, масивна, триетажна, предназначениеАдминистративна, делова сграда.
3.Сграда № 501.465.3 (петстотин и едно,точка,четиристотин шестдесет и
пет,точка,три) със застроена площ 23 (двадесет и три) кв.м, масивна, едноетажна,
предназначение – складова база.
4.Сграда № 501.465.4 (петстотин и едно,точка,четиристотин шестдесет и
пет,точка,четири) със застроена площ 25 (двадесет и пет) кв.м, масивна, едноетажна,
предназначение – складова база.
5.Сграда № 501.465.5 (петстотин и едно,точка,четиристотин шестдесет и
пет,точка,пет) със застроена площ 157 (сто петдесет и седем) кв.м, полумасивна,
едноетажна, предназначение – друг вид производствена, складова сграда.
II. Възлага на Кмета на Община Исперих да представи искане чрез Областния
управител на област Разград до Министъра на регионалното развитие и
благоустройството за вземане на решение от Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне на собствеността върху имот – частна държавна собственост в полза на
Община Исперих.
ІІІ.Възлага на Кмета на Община Исперих, след решението на Министерски
съвет по искането по първа точка от настоящото решение, да предприеме
необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно прехвърляне на
собствеността върху имота, подробно описан в същата точка.
IV.Бъдещето управление и стопанисване на гореописания недвижим имот ще се
осъществява само със собствени средства на Община Исперих без допълнителни
средства от държавния бюджет.
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V.Възлага на Кмета на Община Исперих изпълнението на настоящото решение.
VІ. 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.

ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка
на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Исперих
Заседанието се води от г-н Гюнел Мюсреф – заместник председател на
Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф - заместник председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров.
адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги общински съветници,
На 05 октомври 2018г. влезе в сила Наредба за организацията и реда за извършване
на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси
/НОРИПДУКИ обн.ДВ 81/2.10.2018г./ Наредбата е приета от Министерстки съвет в
изпълнение на параграф 2, ал.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за
противодействие и отнемане на незаконно придобито имущество. Тя съдържа
правилата за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси по
отношение на лицата по параграф 2, ал.1 от закона.
Новият закон възложи редица нови функции на органите на местно
самоуправление.
Параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби, във връзка с чл.10 от
наредбата изисква всеки Общински съвет да приеме Вътрешни правила за организация
на изпълнението й.
Тези правила ще бъдат приложими по отношение на представителите на Общината
в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в
капитала или на юридически лица с нестопанска цел, които не попадат в обхвата на
чл.6, ал.1 от ЗПКОНПИ и са изброени с решение на Общински съвет Исперих;
управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински
предприятия, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по
смисъла на параграф 1, т.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните
финанси, които не попдат в обхвата на чл.6, ал.1 от ЗПКОНПИ и са изброени с решение
на Общински съвет Исперих, а също и на кметовете на кметства в общината.
Предвидени са нови функции по изпълнение на закона и наредбата, касаещи
Общинските съвети и в частност председателите им, както и на постоянните комисии и
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техните председатели. Въведени са конкретни правила за получаване на декларации за
имущество и интереси и несъвместимост от задължените лица, тяхната обработка,
съхраняване и унищожаване.
С оглед на нормативните актове са разработени процедури за установяване на
конфликт на интереси и проверки на декларациите за имущество и интереси и
несъвместимост на задължениете пред Общински съвет лица.
Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 10 във
връзка с параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за
организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на
конфликт на интереси, предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет
Исперих, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част
от него.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ИСПЕРИХ

I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 /1/ С тези правила се уреждат организацията и редът за извършване на
проверка на декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и за
установяване на конфликт на интереси на следните лица:
1.
Кметовете на кметства в община Исперих;
2.
Представители на Община Исперих в органите
на
управление или
контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически
лица с нестопанска цел, които не попадат в обхвата на чл.6, ал.1 от ЗПКОНПИ и са
избрани с решение на Общински съвет – Исперих;
3.
Управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински
предприятия, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по
смисъла па § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси,
които не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на
Общински съвет – Исперих;
/2/ С правилата се уреждат също и работата на комисията по §2, ал.5 от ДР на
ЗПКОНПИ при Общински съвет – Исперих, съхраняването, обработванетона данните
и унищожаването на декларациите на лицата по ал.1, т.1 -3.
Чл.2. В изпълнение на ЗПКОНПИ и Наредбата за организацията и реда за
извършване па проверка на декларациите и за установяване на конфликт па интереси
/НОРИПДУКИ/ Общинският съвет :
1.
Избира постоянната комисия по чл.72, ал.1, т.3 и §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ и
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чл.12, ал.1, във връзка с чл.24, ал.1 от НОРИПДУКИ с наименование Постоянна
комисия по "Предотвратяване и установяване конфликт на интереси", наричана
за краткост в тези правила „комисията“.
2.
Приема тези вътрешни правила.
3.
По предложение на кмета на общината определя състав на комисията по чл.11,
ал.2 от НОРИПДУКИ към кметове на кметства, ако съставът на общинската
администрация в съответното кметство не позволява назначаване на комисия или не
може да се гарантира спазването на някой от принципите по чл.2 от наредбата.
4.
разглежда и взема решение по доклад на комисията, с който се установяват
данни за несъвместимост на лице по чл.1, ал.1, т.2 и т.3 от тези правила.
5.
Приема решения за наличие на конфликт на интереси по образувани
производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на лица по чл.1,
ал.1, т.2 и т.3 от тези правила.
6.
Осъществява други финкции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези
правила.
Чл.3. В изпълнение на ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ председателят на
Общинският съвет :
Разпределя на комисията постъпили в деловодството на Общинския
съвет сигнали и искания за извършени корупционни нарушения и конфликт
на интереси по отношение на лицата по чл. 1, ал. 1, т. 1 -3.
Определя дневния ред на комисията, съгласувано с Председателския




съвет.
Публикува на страницата на ОС, съвместно с председателя на комисията,
всички декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1,
с изключение на част първа от декларациите за имущество и интереси, както
и списък на неподалите в срок съответните декларации;

Включва в дневния ред на заседание на Общинския съвет доклади и
становища на комисията, съответно относно установени данни за
несъвместимост и наличието или липса на конфликт на интереси на лица по
чл.1, ал.1, т.2 и т.3, избрани от съвета.

Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и
тези правила.
Чл.4 /1/ Постоянната комисия при
Общински съвет Исперих,
изпълнява
функциите на комисия по чл.72, ал.1, т.3 и §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ и чл.12, ал.1,
във връзка с чл.24, ал.1 от НОРИПДУКИ, наричана за краткост в тези правила
„комисията“.
/2/ Броят и състава на комисията се определя с решение на Общинския съвет. В
комисията се избират само общински съветници.
/3/ При осъществяване на правомощията си по ал.5 комисията приема решения е
мнозинство повече от половината от състава си.
/4/ При изпълнение па правомощията си комисията приема решения. С решения
могат да се приемат доклади и становища. Решенията, докладите и становищата на
комисията се номерират.
/5/ Комисията:

утвърждава образец на декларациите за несъвместимост и промяна в
декларираните обстоятелства по несъвместимостта съответно по чл.35, ал.1, т. 1 и т.З
от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1 от правилата;

приема, обработва данни и съхранява всички декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от
ЗПКОНПИ в това число коригиращите на лицата по чл. 1, ал.1 от тези правила;

изготвя и приема доклади по чл.3, ал.8 от НОРИПДУКИ относно спазването па
сроковете за подаване на декларациите;

води регистър на подадените декларации по чл.4, ал.2 от от НОРИПДУКИ;
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приема решение за образуване на проверка на декларациите за имущество и
интереси на лице по чл.1 от тези правила в случаите на чл.13, ал.1 от от НОРИПДУКИ
и извършва същата;

приема решение, с което установява съответствие или несъответствие на
проверявана декларация за имущество и интереси на лице по чл.1, ал.1;

приема решение за образуване па проверка на декларациите за несъвместимост
на и извършва същата;

приема доклад за установяване или неустановяване на несъвместимост на
съответното лице по чл. 1;

приема решение за образуване, отказ за образуване и прекратяване на
производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на кметове на
кметства;

предлага на общинския съвет да приеме решение за образуване, отказ за
образуване и прекратяване на производство за установяване на конфликт на интереси
по отношение на лица по чл.1, ал.1, т.2 и т.З;

извършва проверка за наличие или липса на конфликт на интереси по
отношение на лицата по чл.1, ал.1;

приема решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на
кметовете на кметства;

приема становище до Общинския съвет в рамките на проверка за установяване
на решение на конфликт на интереси по отношение на лице по чл.1, ал.1, т.2 и т.З от
тези правила;

предоставя изискани информация и документи на Комисията за
предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
/КПКОНПИ/ във връзка с производства за конфликт на интереси;

осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези
правила.
/6/ По неуредените в тези правила въпроси относно работата на комисията се прилагат
разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет —
Исперих
Чл.5. Председателят на комисията :
1.
Свиква комисията на заседания и ръководи същите;
2.
Подписва изходящата кореспонденция на комисията;
3.
Публикува на страницата на ОС, съвместно с председателя на ОС, всички
декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1, с изключение е
на част първа от декларациите за имущество и интереси, както и списък на неподалите
в срок съответните декларации;
4.
Изпраща решенията на комисията на компетентните държавни органи;
5.
Съставя актове за установяване на административни нарушения на чл.176 от
ЗПКОНПИ.
6.
Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези
правила.
Чл.6 /1/ Всеки, който разполага с данни за корупционно нарушение или за
конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ за лице по чл.1, ал.1 от тези правила,
може да подаде сигнал до постоянната комисия.
/2/ Всеки сигнал следва да съдържа:
1.
органа, до който се подава;
2.
трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец,
адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;
3.
имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него
длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
4.
конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на
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извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е
било извършено;
5.
позоваване на документи или други източници, които съдържат информация,
подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли
да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
6.
дата на подаване на сигнала;
7.
подпис на подателя.
/3/ Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи
изложените в него твърдения.
/4/ За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако
отговаря на условията по ал. 2, т. 3 - 5.
/5/ Всеки сигнал се регистрира незабавно след постъпването му.
/6/ Когато сигналът не съдържа някой от посочените в ал. 2 реквизити,
подателят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за
това с указание, че при неотстраняването им в срок сигналът ще бъде оставен без
разглеждане. Срокът за произнасяне по сигнала започва да тече от датата на
отстраняване на нередовността.
/7/ Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.
Чл.8. /1/ Приемането на декларациите, съхранението, обработването на
данните от тях, въвеждането на данни в регистъра по чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ,
поддържането му и публикуването на информация и декларациите в него, проверката
им, унищожаването на информационните носители, както и производството по
установяване на конфликт на интереси се осъществяват при спазване изискванията на
Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на
данните).
Чл. 9. /1/ Лицата, па които е възложено разглеждане на сигнала по чл.6, ал.1,
както и които участват в провеждане на производството по установяване на конфликт
на интереси са длъжни :
1.
да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
2.
да не разгласяват фактите и данните, които са станали известни на
компетентните органи и длъжностни лица във връзка с разглеждането на сигнала;
3.
да опазват поверените на органите и на длъжностните лица писмени документи
от нерегламентиран достъп на трети лица.
/2/ Заседанията на органите по тези правила, на които се разглежда сигнал за
корупция или конфликт на интереси и се провеждат процесуални действия по същите
са закрити за външни лица.
/3/ Копия от преписки и документи по проверки на декларации или за конфликт
на интереси се предоставят на заинтересованото лице и държавни органи при
заличаване на името и всички обстоятелства, от които може да се изясни
самоличността на сигналоподателя,
/4/ Лицата по ал.1 носят отговорност за неизпълнението на задълженията си по
тази
норма.
/5/ Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са
предприети Действия водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е
подало сигнал има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и
неимуществени вреди по съдебен ред.
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II.

РЕД ЗЛ ПОДАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОБРАБОТКА
НА ДАННИ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ
Чл.10 /1/Лицата по чл.1, ал.1, т.1-3 подават декларациите по чл.35, ал.1 от
ЗПКОНПИ пред комисията в определените в закона срокове.
/2/ Всички декларации се подават на хартиен и електронен носител.
/3/ Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 се подават по образците, утвърдени от
комисията. Декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 се подават по образците, утвърдени
от КПКОНПИ.
/4/ Всяка подадена декларация се входира с номер и дата и отбелязва в
регистъра па декларациите от оторизиран служител в звеното при Общински съвет –
Исперих.
/5/ До 20 дни преди изтичане на срок за подаване па декларация, който е
известен на съответното задължено лице по чл.1, ал.1 се връчва напомнително писмо
за задължението, подписано от председателя па ОС и председателя на комисията.
Чл. 11 /1/ Регистърът на подадените декларации има реквизитите по чл.4, ал.2
от НОРИПДУКИ.
/2/ Регистърът се поддържа на хартиен и електронен носител.
/3/ Регистърът е публичен и се публикува на сайта на Общинския съвет.
/4/ Данните в регистъра по отношение на лице по чл.1, ал.1 с прекратено
правоотношение или изгубило качеството — заемащо публична длъжност“ се
заличават до един месец от настъпване на съответния факт.
Чл.12 В срок до един месец от подаването на декларацията за имущество и
интереси деклараторът по собствена инициатива може да направи промени в
декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти и грешки.
Коригиращата декларация се подава с изцяло нов образец и получава входящия номер
на коригираната декларация.
Чл.13 /1/ На сайта на Общинския съвет се създава и поддържа отделна рубрика
„Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ“.
/2/ В рубриката се публикуват :
1.
Всички декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1 е
изключение на част първа от декларациите по чл.35, ал.1 ,т.2 и съответстващите им
декларации по чл.35, ал.1, т.4, е които се изменят декларирани обстоятелства по част
първа;
2.
Регистъра на декларациите по чл.11 от тези правила;
3.
Списък на неподалите в срок декларации за имущество и интереси, изготвен от
комисията.
/3/ Декларациите за несъвместимост и за промяна в обстоятелствата по
несъвместимостта и декларациите за имущество и интереси и за промяна в
декларираните обстоятелства се публикуват до един, съответно до два месеца от
изтичане на сроковете за подаването им. 11ри публикацията съответните лични данни
се заличават.
/4/ Публикацията на документите по ал.2 се извършва на основание съвместна
резолюция на председателя на Общинския съвет и на комисията, поставена върху
хартиения носител на съответния документ. Елекронният им вариант се публикува до
два работни дни от издаване на резолюцията от оторизиран служител на звеното по
чл.29а от ЗМСМА.
Чл.14 /1/ Хартиените и електронните носители на декларациите се съхраняват в
каса и не се изнасят извън помещенията на Общинския съвет.
/2/ Предоставянето на копия от декларациите се извършва само по искане на
компетентен орган и след решение на посгоянната комисия.
/3/ Декларациите на лицата по чл.1, ал.1, подадени па хартиен или елекгронен
носител както и предоставените или събрани служебно във връзка е тях
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документи ее съхраняват до изтичането на пет години от прекратяване на
правоотношението или изгубване на съответното качество.
Чл.15 /1/ Достъп до декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ,
съответно до информацията по тях, която не е публикувана е ограничен.
/2/ Достъп до декларациите по чл.35. ал.1 от ЗПКОНПИ съответно до информацията по
тях, която не е публикувана, както и право да обработват данни по тях, съгласно чл.4,
ал5 от НОРИПДУКИ, имат само :
1.
Председателят на Общинския съвет;
2.
Председателят и членовете на комисията;
3.
Оторизиран служител в звеното по чл.29а от ЗМСМА.
/3/ Лицата по ал. 2, подписват декларация, че се задължават да спазват режима
за зашита на личните данни и няма да разпространяват данни станали им известни във
връзка с достъпа до декларациите, която е приложение 1 и е неразделна част от
настоящите правила.
Чл.16 /1/ След изтичане на срока по чл.11, ал.З хартиените и електронни
носители на съответните декларации, както и всички техни електронни копия, а също
предоставените яли събрани във връзка с декларациите документи се се унищожават.
/2/ Хартиените носители подлежат на нарязване, а електронните се унищоват, за което
се съставят съответните протоколи.

III.

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ

Чл.17 /1/ В срок до един месец от изтичането на сроковете за подаване на
декларации за имущество и интереси комисията изготвя доклад до председателя на
Общинския съвет за неподадените в срок декларации. Към доклада се прилага списък
на неподалите в срок декларации за имущество и интереси лица по чл.1, ал.1 от тези
правила.
/2/ В случай, че няма неподадени в срок декларации за имущество и интереси
комисията също в срока по ал.1 изготвя доклад до председателя на Общинския съвет, в
които този факт се отразява.
Чл.18 Комисията извършва проверка за съответствие и достоверност на
съдържанието на декларациите за имущество и интереси на лицата по Чл.1, ал.1 при
наличие на някое от следните основания:
1. При подаване на сигнал за корупционно нарушение или конфликт на интереси,
съответно при предаване в електронна медия или публикация, които отговарят на
условията по чл.6, ал.2, т.3-5 от тези правила,
2. Когато се открият данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси при
образувано дисциплинарно производство или в хода на друга проверка;
3. Ако лице, заемащо публпчна длъжност по чл.1, ал.1 работи в звено на
администрацията, което според методология, приета от КПКОНП и установено с
акт на постоянната комисия е с висок корупционен риск.
Чл.19 /1/ При наличие на някое от основанията по чл.18 и въз основа на доклад
на председателя на комисията или определен от него член комисията приема решение
за образуване на проверка на декларациите за имущество и интереси на съответното
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лице. Решението се връчва на заинтересованото лице, което може да направи писмени
възражения и представи доказателства в 7-дневен срок от получаването му.
/2/ Проверката обхваща достоверността на фактите от декларациите за
имущество и интереси, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване
пред държавните или общинските органи, органите на съдебната власт и други
институции, до които комисията има осигурен достъп. Тя не обхваща фактите от
декларациите, до които комисията не е оправомощена по специален закон да поиска и
получи информация.
/3/ При условията на ал.2 се преверяват всички факти, до които комисията има
достъп във всички декларации на съответното лице.
/4/ Проверката на декларациите се извършва в срок до два месеца от
образуването и протича, независимо от установяването на конфликт на интереси или
дисциплинарното производство срещу същото лице.
Чл.20 /1/ В хода на проверката комисията събира доказателства чрез :
1.
достъп до електронните регистри, до бази данни и до други информационни
масиви на първичните администратори на данни, в които се съдържат първични данни
за декларираните факти, поддържани от други държавни органи по реда на чл. 7, ал. 8
от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и
електронните административни услуги (ДВ, бр. 5 от 2017 г.) чрез централен
компонент, управляван от председателя на Държавна агенция „Електронно
управление“;
2.
искания на информацията от държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и от други
институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или
удостоверяване, в които се посочва актът иа образуване па проверката и по които
адресатът е длъжен да предостави съответната информация в срок от 30 дни от
получаването им.
/2/ Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти със
събраните по реда на ал.1 доказателства.
Чл.21 При установено несъответствие между декларираните факти и
информацията, получена по реда на чл.20, ал.1 от тези правила комисията уведомяват
писмено лицето, подало декларацията, като указва в какво се състои констатираното
несъответствие и му дава 14-дневеп срок от получаване на уведомлението за
отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства.
Отстраняването се извършва по реда за подаване на декларациите, каго в случай на
несъгласие с дадените му указания лицето може да направи възражение и да представи
доказателства в същия срок.
Чл.22 /1/ Ако комисията не установи несъответствие проверката на
декларациите приключва с приемане на решение за съответствие, което съдържа
фактическа част относно проверените декларирани факти и информацията, диспозитив
със заключение за съответствие, дата и подписите па членовете иа комисията.
/2/ Ако комисията установи несъответствие, което не е отстранено по реда на
чл.21, проверката приключва с приемане на решение за несъответствие, което съдържа
фактическа част относно проверените декларирани факти и информацията, диспозитив
със заключение за съответствие, дата и подписите па членовете па комисията.
/3/ Решенията се връчват на заинтересованото лице и се изпращат на
председателя на Общинския съвет за сведение. Към тях се прилагат
декларацията/декларации те и носителите на информацията, получена по реда на
чл.20.
/4/ Решението по ал.2 подлежи на оспорване от заинтересованото лице по реда
на АПК в 14-дневен срок от връчването му пред съответния Административен съд.
/5/ Ако установеното несъответствие е над 5 000лв. влязлото в сила решение по
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ал.2 се изпраща на Националната агенция по приходите за предприемане на действия
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл.23 /1/ Комисията извършва проверка за съответствие и достоверност на
съдържанието на декларациите за несъвместимост на лицата по чл.1, ал.1 при наличие
на някое от следните основания :
1.
на всяка подадена декларация от лице по чл.1, ал.1 в срок от един месец от
подаването й;
2.
при подаден срещу лицето сигнал за несъвместимост;
3.
когато в хода на друга проверка се открият нововъзникнали факти и
обстоятелства, както и факти и обстоятелства, които не са били известни при
извършване на проверката по т.1.
/2/ При наличие на основанията по ал.1, т.2 и т.З проверката на декларацията за
несъвместимост на лицата по чл.1, ал.1, се образува с решение на комисията по
предложение на нейния председател или член. Решението се връчва на
заинтересованото лице, което може да направи писмени възражения и представи
доказателства в 7-диевен срок от получаването му.
/3/ Проверката се провежда за срок от един месец от приемане на решението за
образуването й.
/4/ Тя протича при условията на чл.19 и чл.20. Адресат на искане за информация
от комисията изпраща същата в 14-дневен срок от получаване на искането.
/5/ Проверката приключва с доклад на комисията, адресиран до Общинската
избирателна комисия по отношение па кметовете на кметства и до Общински съвет Исперих в случаите на чл.1, ал.1, т.2 и т.З. Докладът съдържа фактическа част относно
проверените декларирани факти и информацията, събрана в хода на проверката,
заключение за наличие или за липса на несъвместимост в съответствие с изискванията,
предвидени в съответните нормативни актове, дата и подписите на членовете на
комисията. Към доклада се прилагат декларацията/декларациите и носителите на
информацията.
/6/ При установени данни за несъвместимост в доклада по отношение на кмет на
кметство Общинската избирателна комисия образува производство за установяване на
несъвместимост.
/7/ При установени данни за несъвместимост в доклада по отношение на лице по
чл. 1, ал.1, т.2 и т.З Общинският съвет връчва доклада и съответните материали на
заинтересованото лице, което може да направи писмени възражения и представи
доказателства в 7 — дневен срок от получаването му. Проверката приключва с
решение на Общинският съвет, прието въз основа на нов доклад на комисията, в който
се обсъждат евентуално представените от съответното лице възражения и
доказателства.
/8/ Решенията по ал.7 се връчват на заинтересованото лице. Решение на
Общинския съвет, с което е установена несъвместимост подлежи на оспорване от
заинтересованото лице по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването му пред
съответния Административен съд.
/9/ При установена несъвместимост с влязло в сила решение органите по ал.5
предприемат действия по осъществяване на последиците от несъвместимостта,
предвидени в съответните закони.

IV.ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.24 /1/ Когато лице по чл. 1, an. 1 от тези правила има частен интерес по
смисъла на чл. 53 от ЗПКОНПИ, то е длъжно да си направи самоотвод от изпълнението
на конкретното правомощие или задължение по служба.
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/2/ Комисията е длъжна да направи отвод на лице по чл. 1, ал.1, ако разполагат
с данни за негов частен интерес във връзка с изпълнение на конкретно правомощие
или
задължение по служба.
/3/ Самоотводите и отводите се правят незабавно след възникването им или след
узнаването на данни за наличие на частен интерес и се мотивират.
Чл. 25 /1/ Производството по установяване на конфликт на интереси по
отношение
на лицата по чл.1, ал. 1, т. 1 -3 от тези правила се образува:
при подаден сигнал по чл. 6, ал. 1, съответно по чл. 6, ал. 4;
служебно, по решение на Общинския съвет в случаите на чл.1, ал.1, т.2 и т.З, а
за кметовете на кметства - на комисията;
3.
по искане на лице по чл. 1, ал. 1.
/2/ Трите основания се регистрират незабавно след възникването им в
специален регистър.
Чл.26 /1/ Производството за установяване на конфликт на интереси се образува
служебно по чл.25, ал.1, т.2 по решение на Общинския съвет в случаите на чл.1, ал.1,
т.2 и т.З и на комисията по отношение на кметове на кметства, съответно по
предложение на постоянната комисия и председателя или член на постоянната
комисия, ако при осъществяване на служебните си задължения са установили
конкретни данни, пораждащи
съмнения за конфликт на интереси.
Чл.27 /1/ Искането по чл. 25, ал.1, т. 3 трябва да съдържа:
1.
трите имена и длъжността на лицето;
2.
описание на конкретния случай, по отношение на който се отправя искането,
3.
дата на подаване на искането;
4.
подпис на подателя.
/2/ Когато искането не отговаря на условията по ал. 1, лицето се уведомява от
комисията да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с
указание, че при неотстраняването им в срок производството по искането ще бъде
прекратено.
/3/ По отношение на искането се прилагат разпоредбите на чл. 6, ал. 3, 5 и 7.
Чл.28 Производството по установяване на конфликт на интереси се образува в
срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на
нарушението.
Чл.29 /1/ Образуването, отказът от образуване и прекратяването на
производство се
извършват с решение на Общински съвет –Исперих по предложение на комисията за
лицата
по чл.1, ал.1, т.2 и т.З, а за кметовете на кметство ֊ с решение на съответната постоянна
комисия по предложение на неин председател или член.
/2/ Производството протича в срок до два месеца от образуването му. При
случаи иа фактическа и правна сложност срокът може да се продължи еднократно с 30
дни.
/3/ Производството по ал.1 не се образува или образуваното производство се
прекратява когато:
1. в сигнала или искането липсва някой от реквизитите по чл. 6, ал. 2, съответно по чл.
27. ал. 1, и недостатъкът не е отстранен в указания срок;
2.
са изтекли сроковете по чл. 28;
3.
сигналът или искането са подадени до некомпетентен орган;
4.
сигналът или искането са подадени повторно по въпрос, по който има влязъл
1.
2.
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в
сила акт, освен ако се основават на нови факти или обстоятелства,
сигналът или искането са подадени спрямо същото лице и по същия въпрос, по
който има висящо производство, независимо дали е във фазата на издаване, или на
оспорване
на акта;
6.
сигналът е подаден срещу лице, което не заема публична длъжност по чл.1, ал.1,
5.

т.1-3.
/4/ Проверката за наличието или за липсата на предпоставките по ал. 2 се
извършва от комисията.
/5/ В случаите на ал. 3, т. 3 сигналът или искането се препращат незабавно на
компетентния орган, за което се уведомява подателят.
Чл.30 Проверката за наличието или за липсата на конфликт на интереси на
кметовете на кметства и на лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3, когато са избрани с решение
на съответния общински съвет, се извършва от Постоянна комисия по
"Предотвратяване и установяване конфликт на интереси" при Общински съвет
Исперих.
Чл.31 Доказателствата за наличието или за липсата на конфликт на интереси се
събират по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
/2/ Комисията изисква и получава информация от органи на държавната власт,
от органи на местното самоуправление, както и от физически и юридически лица. В
искането се посочват номерата на решенията за избор на комисията и за образуване на
производството.
(3)
Органите и лицата по ал. 2 са длъжни в 7-дневен срок от получаването на
искането да представят необходимата информация и документи.
Чл.32 Лицето, срещу което е образувано производството осъществява правото
си па защита като :
комисията му предоставя за запознаване на хартиен или електронен
носител основанието за образуване на производството и всички събрани доказателства
при спазване на правилата по глава седма от ЗПКОНПИ относно защитата на подалия
сигнала и чл.9, ал.1, т.1-3 от тези правила,
2.
предоставя му се дава възможност да направи възражение в 7-дневен срок
от предоставяне на преписката;
3.
представи и/или сочи нови доказателства, които да се съберат,
4.
се изслушва от комисията, за което поканата се връчва не по-късно от 7
дни преди датата на изслушването и се съставя протокол, подписан от членовете на
комисията и заинтересованото лице.
5.
Ползва адвокатска защита.
Чл.33 /1/ Когато производството е образувано по отношение на лице по чл.1,
ал.1, т.2 и т.3 комисията приема становище за наличие или липса на конфликт на
интереси или за прекратяване на производството, което внася в Общинския съвет,
ведно с цялата преписка в 7-дневен срок от приемането му.
/2/ Становището съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и
информацията, събрана в хода на проверката, заключение за наличие или за липса на
конфликт на интереси или за прекратяване на производството, дата и подписите на
членовете на комисията.
/3/ Общинският съвет разглежда становището на първото си заседание след
внасянето му и въз основа на него приема решение за установяване или неустановяване
иа конфликт на интереси или за прекратяване па производството. Общинският съвет
може да вьрпе преписката на комисията за събиране на допълнителни доказателства.
Чл.34 /1/ Когато производството е образувано по отношение на кмет на
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кметство постоянната комисия, се произнася с мотивирирано решение за наличието
или липсата на конфликт на интереси или за прекратяване на производството.
/2/ Актът по ал. 1 съдържа:
]. наименованието на органа, който го издава;
2.
адресата на акта;
3.
фактическите и правните основания за постановяването му;
4.
направените от лицето възражения и мотиви в случай на неприемане;
5.
диспозитивна част, в която се установява липсата или наличието на конфликт
на интереси и се налага глоба по чл. 171 от ЗПКОНПИ или се прекратява
производството,
6.
срок и съд, пред който може да се обжалва;
7.
дата на издаване и подпис/подписи.
(3)
При установен конфликт на интереси не се съставя акт за установяване на
административно нарушение и не се издава наказателно постановление, а глобата се
налага е акта по ал. 1.
(4)
В акта, с който е установен конфликт на интереси, се посочва и срок за
доброволно изпълнение на наложената глоба.
Чл. 35. /1/ Решенията по чл.ЗЗ, ал.З и чл.34, ал.1 се връчват на :
1.
заинтересованото лице;
2.
окръжната прокуратура по седалището на органа по чл. 26, ал. 1.
/2/ Актът, с който се установява конфликт на интереси, може да се оспори от
заинтересованото лице в 14 - дневен срок от връчването му пред съответния
Административен съд по реда на Административно процесуалния кодекс.
/3/ Прокурорът може да подаде протест срещу решение, с което не се установява
конфликт на интереси пред съда в срок един месец от съобщаване на решението.
Чл. 36. Когато с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси,
освобождаването от заеманата длъжност се осъществява по ред, предвиден в
съответния закон.
(2) Влезлият в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по
отношение на кмет на кметство, се съобщава и на съответната Общинска избирателна
комисия.
Чл.37. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат съответно глава осма от
ЗПКОНПИ, АПК, НОРИПДУКИ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 Тези правила се приемат на основание чл.10, във връзка с §3 от Преходните и
заключителни разпоредби на НОРИПДУКИ.
§2 Общинската администрация предава декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от
ЗПКОНПИ на лица по чл.1, ал.1, т.2 и т.З, подадени при кмета на Община Исперих на
комисията в 14-дневен срок от приемане на тези нравила с двустранен протокол, който
се подписва от секретаря на общината и председателя на комисията.
§3 Декларациите на лицата по чл.1, ал.1 се публикуват на интернет-страницата
на Общинския съвет в срок до 5.11.2018г.
§4 Докладът по чл.17 от тези правила за подадените през 2018г. декларации се
изготвя до 5.11.2018г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл.15 от вътрешните правила за организация и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет
Исперих
С настоящата подписаният........................................................................................., в
качеството си на ....................................................................................................................... .

ДЕКЛАРИРАМ,
Че ще спазвам регламент ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни във
връзка с достъпа ми до декларации за имущество и интереси, подадени в Общински
съвет Исперих, както и, че няма да разпространявам факти и обстоятелства от тези
декларации, станали ми известни при изпълнение на служебните ми задължения.
ГР.................................
ДАТА..........................

ДЕКЛАРАТОР:

60

Гюнел Мюсреф – заместник председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – Председател на ПК по « ПУКИ».
На заседание на ПК по « ПУКИ» проведено на 26.11.2018 г. от 16.00 часа, след
разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
5

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

Гюнел Мюсреф – заместник председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Романска, като председател на водеща комисия.
Даринка Романска – за Председател на ПК по « Стопански дейности и
европейско развитие».
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» проведено
на 26.11.2018 г. от 14.00 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

Гюнел Мюсреф – заместник председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 26.11.2018 г. от 13.00
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
заседание на Общински съвет Исперих.

на

61

Гюнел Мюсреф – заместник председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева като председател на участваща комисия
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 26.11.2018 г. от
15.00 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

Гюнел Мюсреф – заместник председател на Общински съвет Исперих.
ПК по „ ПУКИ“, ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм“ и ПК по „
Социални дейности и здравеопазване“ заседаваха съвместно и г-н Нурула ще
докладва становището на трите комисии.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – Председател на ПК по « ПУКИ».
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на
26.11.2018 г. от 16.00 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
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Хамди Нурула – Председател на ПК по « ПУКИ».
На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на
26.11.2018 г. от 16.00 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

Гюнел Мюсреф – заместник председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на постояните комисии.
Въпроси, становища, предложения по 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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 608
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 10 във връзка с параграф 3 от
Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за
извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси,
предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и
за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Исперих,
съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от
него.
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.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ИСПЕРИХ

IV.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 /1/ С тези правила се уреждат организацията и редът за извършване на
проверка на декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и за
установяване на конфликт на интереси на следните лица:
4.
Кметовете на кметства в община Исперих;
5.
Представители на Община Исперих в органите
на
управление или
контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически
лица с нестопанска цел, които не попадат в обхвата на чл.6, ал.1 от ЗПКОНПИ и са
избрани с решение на Общински съвет – Исперих;
6.
Управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински
предприятия, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по
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смисъла па § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси,
които не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на
Общински съвет – Исперих;
/2/ С правилата се уреждат също и работата на комисията по §2, ал.5 от ДР на
ЗПКОНПИ при Общински съвет – Исперих, съхраняването, обработванетона данните
и унищожаването на декларациите на лицата по ал.1, т.1 -3.
Чл.2. В изпълнение на ЗПКОНПИ и Наредбата за организацията и реда за
извършване па проверка на декларациите и за установяване на конфликт па интереси
/НОРИПДУКИ/ Общинският съвет :
7.
Избира постоянната комисия по чл.72, ал.1, т.3 и §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ и
чл.12, ал.1, във връзка с чл.24, ал.1 от НОРИПДУКИ с наименование Постоянна
комисия по "Предотвратяване и установяване конфликт на интереси", наричана
за краткост в тези правила „комисията“.
8.
Приема тези вътрешни правила.
9.
По предложение на кмета на общината определя състав на комисията по чл.11,
ал.2 от НОРИПДУКИ към кметове на кметства, ако съставът на общинската
администрация в съответното кметство не позволява назначаване на комисия или не
може да се гарантира спазването на някой от принципите по чл.2 от наредбата.
10.
разглежда и взема решение по доклад на комисията, с който се установяват
данни за несъвместимост на лице по чл.1, ал.1, т.2 и т.3 от тези правила.
11.
Приема решения за наличие на конфликт на интереси по образувани
производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на лица по чл.1,
ал.1, т.2 и т.3 от тези правила.
12.
Осъществява други финкции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези
правила.
Чл.3. В изпълнение на ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ председателят на
Общинският съвет :
Разпределя на комисията постъпили в деловодството на Общинския
съвет сигнали и искания за извършени корупционни нарушения и конфликт
на интереси по отношение на лицата по чл. 1, ал. 1, т. 1 -3.
Определя дневния ред на комисията, съгласувано с Председателския




съвет.
Публикува на страницата на ОС, съвместно с председателя на комисията,
всички декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1,
с изключение на част първа от декларациите за имущество и интереси, както
и списък на неподалите в срок съответните декларации;

Включва в дневния ред на заседание на Общинския съвет доклади и
становища на комисията, съответно относно установени данни за
несъвместимост и наличието или липса на конфликт на интереси на лица по
чл.1, ал.1, т.2 и т.3, избрани от съвета.

Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и
тези правила.
Чл.4 /1/ Постоянната комисия при
Общински съвет Исперих,
изпълнява
функциите на комисия по чл.72, ал.1, т.3 и §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ и чл.12, ал.1,
във връзка с чл.24, ал.1 от НОРИПДУКИ, наричана за краткост в тези правила
„комисията“.
/2/ Броят и състава на комисията се определя с решение на Общинския съвет. В
комисията се избират само общински съветници.
/3/ При осъществяване на правомощията си по ал.5 комисията приема решения е
мнозинство повече от половината от състава си.
/4/ При изпълнение па правомощията си комисията приема решения. С решения
могат да се приемат доклади и становища. Решенията, докладите и становищата на
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комисията се номерират.
/5/ Комисията:

утвърждава образец на декларациите за несъвместимост и промяна в
декларираните обстоятелства по несъвместимостта съответно по чл.35, ал.1, т. 1 и т.З
от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1 от правилата;

приема, обработва данни и съхранява всички декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от
ЗПКОНПИ в това число коригиращите на лицата по чл. 1, ал.1 от тези правила;

изготвя и приема доклади по чл.3, ал.8 от НОРИПДУКИ относно спазването па
сроковете за подаване на декларациите;

води регистър на подадените декларации по чл.4, ал.2 от от НОРИПДУКИ;

приема решение за образуване на проверка на декларациите за имущество и
интереси на лице по чл.1 от тези правила в случаите на чл.13, ал.1 от от НОРИПДУКИ
и извършва същата;

приема решение, с което установява съответствие или несъответствие на
проверявана декларация за имущество и интереси на лице по чл.1, ал.1;

приема решение за образуване па проверка на декларациите за несъвместимост
на и извършва същата;

приема доклад за установяване или неустановяване на несъвместимост на
съответното лице по чл. 1;

приема решение за образуване, отказ за образуване и прекратяване на
производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на кметове на
кметства;

предлага на общинския съвет да приеме решение за образуване, отказ за
образуване и прекратяване на производство за установяване на конфликт на интереси
по отношение на лица по чл.1, ал.1, т.2 и т.З;

извършва проверка за наличие или липса на конфликт на интереси по
отношение на лицата по чл.1, ал.1;

приема решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на
кметовете на кметства;

приема становище до Общинския съвет в рамките на проверка за установяване
на решение на конфликт на интереси по отношение на лице по чл.1, ал.1, т.2 и т.З от
тези правила;

предоставя изискани информация и документи на Комисията за
предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
/КПКОНПИ/ във връзка с производства за конфликт на интереси;

осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези
правила.
/6/ По неуредените в тези правила въпроси относно работата на комисията се прилагат
разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет —
Исперих
Чл.5. Председателят на комисията :
7.
Свиква комисията на заседания и ръководи същите;
8.
Подписва изходящата кореспонденция на комисията;
9.
Публикува на страницата на ОС, съвместно с председателя на ОС, всички
декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1, с изключение е
на част първа от декларациите за имущество и интереси, както и списък на неподалите
в срок съответните декларации;
10.
Изпраща решенията на комисията на компетентните държавни органи;
11.
Съставя актове за установяване на административни нарушения на чл.176 от
ЗПКОНПИ.
12.
Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези
правила.
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Чл.6 /1/ Всеки, който разполага с данни за корупционно нарушение или за
конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ за лице по чл.1, ал.1 от тези правила,
може да подаде сигнал до постоянната комисия.
/2/ Всеки сигнал следва да съдържа:
8.
органа, до който се подава;
9.
трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец,
адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;
10.
имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него
длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
11.
конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на
извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е
било извършено;
12.
позоваване на документи или други източници, които съдържат информация,
подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли
да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
13.
дата на подаване на сигнала;
подпис на подателя.
/3/ Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи
изложените в него твърдения.
/4/ За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако
отговаря на условията по ал. 2, т. 3 - 5.
/5/ Всеки сигнал се регистрира незабавно след постъпването му.
/6/ Когато сигналът не съдържа някой от посочените в ал. 2 реквизити,
подателят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за
това с указание, че при неотстраняването им в срок сигналът ще бъде оставен без
разглеждане. Срокът за произнасяне по сигнала започва да тече от датата на
отстраняване на нередовността.
/7/ Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.
Чл.8. /1/ Приемането на декларациите, съхранението, обработването на
данните от тях, въвеждането на данни в регистъра по чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ,
поддържането му и публикуването на информация и декларациите в него, проверката
им, унищожаването на информационните носители, както и производството по
установяване на конфликт на интереси се осъществяват при спазване изискванията на
Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на
данните).
Чл. 9. /1/ Лицата, па които е възложено разглеждане на сигнала по чл.6, ал.1,
както и които участват в провеждане на производството по установяване на конфликт
на интереси са длъжни :
4.
да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
5.
да не разгласяват фактите и данните, които са станали известни на
компетентните органи и длъжностни лица във връзка с разглеждането на сигнала;
6.
да опазват поверените на органите и на длъжностните лица писмени документи
от нерегламентиран достъп на трети лица.
/2/ Заседанията на органите по тези правила, на които се разглежда сигнал за
корупция или конфликт на интереси и се провеждат процесуални действия по същите
са закрити за външни лица.
/3/ Копия от преписки и документи по проверки на декларации или за конфликт
на интереси се предоставят на заинтересованото лице и държавни органи при
заличаване на името и всички обстоятелства, от които може да се изясни
14.
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самоличността на сигналоподателя,
/4/ Лицата по ал.1 носят отговорност за неизпълнението на задълженията си по
тази
норма.
/5/ Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са
предприети Действия водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е
подало сигнал има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и
неимуществени вреди по съдебен ред.

V.

РЕД ЗЛ ПОДАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОБРАБОТКА
НА ДАННИ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ
Чл.10 /1/Лицата по чл.1, ал.1, т.1-3 подават декларациите по чл.35, ал.1 от
ЗПКОНПИ пред комисията в определените в закона срокове.
/2/ Всички декларации се подават на хартиен и електронен носител.
/3/ Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 се подават по образците, утвърдени от
комисията. Декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 се подават по образците, утвърдени
от КПКОНПИ.
/4/ Всяка подадена декларация се входира с номер и дата и отбелязва в
регистъра па декларациите от оторизиран служител в звеното при Общински съвет –
Исперих.
/5/ До 20 дни преди изтичане на срок за подаване па декларация, който е
известен на съответното задължено лице по чл.1, ал.1 се връчва напомнително писмо
за задължението, подписано от председателя па ОС и председателя на комисията.
Чл. 11 /1/ Регистърът на подадените декларации има реквизитите по чл.4, ал.2
от НОРИПДУКИ.
/2/ Регистърът се поддържа на хартиен и електронен носител.
/3/ Регистърът е публичен и се публикува на сайта на Общинския съвет.
/4/ Данните в регистъра по отношение на лице по чл.1, ал.1 с прекратено
правоотношение или изгубило качеството — заемащо публична длъжност“ се
заличават до един месец от настъпване на съответния факт.
Чл.12 В срок до един месец от подаването на декларацията за имущество и
интереси деклараторът по собствена инициатива може да направи промени в
декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти и грешки.
Коригиращата декларация се подава с изцяло нов образец и получава входящия номер
на коригираната декларация.
Чл.13 /1/ На сайта на Общинския съвет се създава и поддържа отделна рубрика
„Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ“.
/2/ В рубриката се публикуват :
4.
Всички декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1 е
изключение на част първа от декларациите по чл.35, ал.1 ,т.2 и съответстващите им
декларации по чл.35, ал.1, т.4, е които се изменят декларирани обстоятелства по част
първа;
5.
Регистъра на декларациите по чл.11 от тези правила;
6.
Списък на неподалите в срок декларации за имущество и интереси, изготвен от
комисията.
/3/ Декларациите за несъвместимост и за промяна в обстоятелствата по
несъвместимостта и декларациите за имущество и интереси и за промяна в
декларираните обстоятелства се публикуват до един, съответно до два месеца от
изтичане на сроковете за подаването им. 11ри публикацията съответните лични данни
се заличават.
/4/ Публикацията на документите по ал.2 се извършва на основание съвместна
67

резолюция на председателя на Общинския съвет и на комисията, поставена върху
хартиения носител на съответния документ. Елекронният им вариант се публикува до
два работни дни от издаване на резолюцията от оторизиран служител на звеното по
чл.29а от ЗМСМА.
Чл.14 /1/ Хартиените и електронните носители на декларациите се съхраняват в
каса и не се изнасят извън помещенията на Общинския съвет.
/2/ Предоставянето на копия от декларациите се извършва само по искане на
компетентен орган и след решение на посгоянната комисия.
/3/ Декларациите на лицата по чл.1, ал.1, подадени па хартиен или елекгронен
носител както и предоставените или събрани служебно във връзка е тях
документи ее съхраняват до изтичането на пет години от прекратяване на
правоотношението или изгубване на съответното качество.
Чл.15 /1/ Достъп до декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ,
съответно до информацията по тях, която не е публикувана е ограничен.
/2/ Достъп до декларациите по чл.35. ал.1 от ЗПКОНПИ съответно до информацията по
тях, която не е публикувана, както и право да обработват данни по тях, съгласно чл.4,
ал5 от НОРИПДУКИ, имат само :
4.
Председателят на Общинския съвет;
5.
Председателят и членовете на комисията;
6.
Оторизиран служител в звеното по чл.29а от ЗМСМА.
/3/ Лицата по ал. 2, подписват декларация, че се задължават да спазват режима
за зашита на личните данни и няма да разпространяват данни станали им известни във
връзка с достъпа до декларациите, която е приложение 1 и е неразделна част от
настоящите правила.
Чл.16 /1/ След изтичане на срока по чл.11, ал.З хартиените и електронни
носители на съответните декларации, както и всички техни електронни копия, а също
предоставените яли събрани във връзка с декларациите документи се се унищожават.
/2/ Хартиените носители подлежат на нарязване, а електронните се унищоват, за което
се съставят съответните протоколи.

VI.

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ

Чл.17 /1/ В срок до един месец от изтичането на сроковете за подаване на
декларации за имущество и интереси комисията изготвя доклад до председателя на
Общинския съвет за неподадените в срок декларации. Към доклада се прилага списък
на неподалите в срок декларации за имущество и интереси лица по чл.1, ал.1 от тези
правила.
/2/ В случай, че няма неподадени в срок декларации за имущество и интереси
комисията също в срока по ал.1 изготвя доклад до председателя на Общинския съвет, в
които този факт се отразява.
Чл.18 Комисията извършва проверка за съответствие и достоверност на
съдържанието на декларациите за имущество и интереси на лицата по Чл.1, ал.1 при
наличие на някое от следните основания:
4. При подаване на сигнал за корупционно нарушение или конфликт на интереси,
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съответно при предаване в електронна медия или публикация, които отговарят на
условията по чл.6, ал.2, т.3-5 от тези правила,
5. Когато се открият данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси при
образувано дисциплинарно производство или в хода на друга проверка;
6. Ако лице, заемащо публпчна длъжност по чл.1, ал.1 работи в звено на
администрацията, което според методология, приета от КПКОНП и установено с
акт на постоянната комисия е с висок корупционен риск.
Чл.19 /1/ При наличие на някое от основанията по чл.18 и въз основа на доклад
на председателя на комисията или определен от него член комисията приема решение
за образуване на проверка на декларациите за имущество и интереси на съответното
лице. Решението се връчва на заинтересованото лице, което може да направи писмени
възражения и представи доказателства в 7-дневен срок от получаването му.
/2/ Проверката обхваща достоверността на фактите от декларациите за
имущество и интереси, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване
пред държавните или общинските органи, органите на съдебната власт и други
институции, до които комисията има осигурен достъп. Тя не обхваща фактите от
декларациите, до които комисията не е оправомощена по специален закон да поиска и
получи информация.
/3/ При условията на ал.2 се преверяват всички факти, до които комисията има
достъп във всички декларации на съответното лице.
/4/ Проверката на декларациите се извършва в срок до два месеца от
образуването и протича, независимо от установяването на конфликт на интереси или
дисциплинарното производство срещу същото лице.
Чл.20 /1/ В хода на проверката комисията събира доказателства чрез :
3.
достъп до електронните регистри, до бази данни и до други информационни
масиви на първичните администратори на данни, в които се съдържат първични данни
за декларираните факти, поддържани от други държавни органи по реда на чл. 7, ал. 8
от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и
електронните административни услуги (ДВ, бр. 5 от 2017 г.) чрез централен
компонент, управляван от председателя на Държавна агенция „Електронно
управление“;
4.
искания на информацията от държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и от други
институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или
удостоверяване, в които се посочва актът иа образуване па проверката и по които
адресатът е длъжен да предостави съответната информация в срок от 30 дни от
получаването им.
/2/ Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти със
събраните по реда на ал.1 доказателства.
Чл.21 При установено несъответствие между декларираните факти и
информацията, получена по реда на чл.20, ал.1 от тези правила комисията уведомяват
писмено лицето, подало декларацията, като указва в какво се състои констатираното
несъответствие и му дава 14-дневеп срок от получаване на уведомлението за
отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства.
Отстраняването се извършва по реда за подаване на декларациите, каго в случай на
несъгласие с дадените му указания лицето може да направи възражение и да представи
доказателства в същия срок.
Чл.22 /1/ Ако комисията не установи несъответствие проверката на
декларациите приключва с приемане на решение за съответствие, което съдържа
фактическа част относно проверените декларирани факти и информацията, диспозитив
със заключение за съответствие, дата и подписите па членовете иа комисията.
/2/ Ако комисията установи несъответствие, което не е отстранено по реда на
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чл.21, проверката приключва с приемане на решение за несъответствие, което съдържа
фактическа част относно проверените декларирани факти и информацията, диспозитив
със заключение за съответствие, дата и подписите па членовете па комисията.
/3/ Решенията се връчват на заинтересованото лице и се изпращат на
председателя на Общинския съвет за сведение. Към тях се прилагат
декларацията/декларации те и носителите на информацията, получена по реда на
чл.20.
/4/ Решението по ал.2 подлежи на оспорване от заинтересованото лице по реда
на АПК в 14-дневен срок от връчването му пред съответния Административен съд.
/5/ Ако установеното несъответствие е над 5 000лв. влязлото в сила решение по
ал.2 се изпраща на Националната агенция по приходите за предприемане на действия
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл.23 /1/ Комисията извършва проверка за съответствие и достоверност на
съдържанието на декларациите за несъвместимост на лицата по чл.1, ал.1 при наличие
на някое от следните основания :
4.
на всяка подадена декларация от лице по чл.1, ал.1 в срок от един месец от
подаването й;
5.
при подаден срещу лицето сигнал за несъвместимост;
6.
когато в хода на друга проверка се открият нововъзникнали факти и
обстоятелства, както и факти и обстоятелства, които не са били известни при
извършване на проверката по т.1.
/2/ При наличие на основанията по ал.1, т.2 и т.З проверката на декларацията за
несъвместимост на лицата по чл.1, ал.1, се образува с решение на комисията по
предложение на нейния председател или член. Решението се връчва на
заинтересованото лице, което може да направи писмени възражения и представи
доказателства в 7-диевен срок от получаването му.
/3/ Проверката се провежда за срок от един месец от приемане на решението за
образуването й.
/4/ Тя протича при условията на чл.19 и чл.20. Адресат на искане за информация
от комисията изпраща същата в 14-дневен срок от получаване на искането.
/5/ Проверката приключва с доклад на комисията, адресиран до Общинската
избирателна комисия по отношение па кметовете на кметства и до Общински съвет Исперих в случаите на чл.1, ал.1, т.2 и т.З. Докладът съдържа фактическа част относно
проверените декларирани факти и информацията, събрана в хода на проверката,
заключение за наличие или за липса на несъвместимост в съответствие с изискванията,
предвидени в съответните нормативни актове, дата и подписите на членовете на
комисията. Към доклада се прилагат декларацията/декларациите и носителите на
информацията.
/6/ При установени данни за несъвместимост в доклада по отношение на кмет на
кметство Общинската избирателна комисия образува производство за установяване на
несъвместимост.
/7/ При установени данни за несъвместимост в доклада по отношение на лице по
чл. 1, ал.1, т.2 и т.З Общинският съвет връчва доклада и съответните материали на
заинтересованото лице, което може да направи писмени възражения и представи
доказателства в 7 — дневен срок от получаването му. Проверката приключва с
решение на Общинският съвет, прието въз основа на нов доклад на комисията, в който
се обсъждат евентуално представените от съответното лице възражения и
доказателства.
/8/ Решенията по ал.7 се връчват на заинтересованото лице. Решение на
Общинския съвет, с което е установена несъвместимост подлежи на оспорване от
заинтересованото лице по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването му пред
съответния Административен съд.
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/9/ При установена несъвместимост с влязло в сила решение органите по ал.5
предприемат действия по осъществяване на последиците от несъвместимостта,
предвидени в съответните закони.

IV.ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.24 /1/ Когато лице по чл. 1, an. 1 от тези правила има частен интерес по
смисъла на чл. 53 от ЗПКОНПИ, то е длъжно да си направи самоотвод от изпълнението
на конкретното правомощие или задължение по служба.
/2/ Комисията е длъжна да направи отвод на лице по чл. 1, ал.1, ако разполагат
с данни за негов частен интерес във връзка с изпълнение на конкретно правомощие
или
задължение по служба.
/3/ Самоотводите и отводите се правят незабавно след възникването им или след
узнаването на данни за наличие на частен интерес и се мотивират.
Чл. 25 /1/ Производството по установяване на конфликт на интереси по
отношение
на лицата по чл.1, ал. 1, т. 1 -3 от тези правила се образува:
при подаден сигнал по чл. 6, ал. 1, съответно по чл. 6, ал. 4;
служебно, по решение на Общинския съвет в случаите на чл.1, ал.1, т.2 и т.З, а
за кметовете на кметства - на комисията;
6.
по искане на лице по чл. 1, ал. 1.
/2/ Трите основания се регистрират незабавно след възникването им в
специален регистър.
Чл.26 /1/ Производството за установяване на конфликт на интереси се образува
служебно по чл.25, ал.1, т.2 по решение на Общинския съвет в случаите на чл.1, ал.1,
т.2 и т.З и на комисията по отношение на кметове на кметства, съответно по
предложение на постоянната комисия и председателя или член на постоянната
комисия, ако при осъществяване на служебните си задължения са установили
конкретни данни, пораждащи
съмнения за конфликт на интереси.
Чл.27 /1/ Искането по чл. 25, ал.1, т. 3 трябва да съдържа:
5.
трите имена и длъжността на лицето;
6.
описание на конкретния случай, по отношение на който се отправя искането,
7.
дата на подаване на искането;
8.
подпис на подателя.
/2/ Когато искането не отговаря на условията по ал. 1, лицето се уведомява от
комисията да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с
указание, че при неотстраняването им в срок производството по искането ще бъде
прекратено.
/3/ По отношение на искането се прилагат разпоредбите на чл. 6, ал. 3, 5 и 7.
Чл.28 Производството по установяване на конфликт на интереси се образува в
срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на
нарушението.
Чл.29 /1/ Образуването, отказът от образуване и прекратяването на
производство се
извършват с решение на Общински съвет –Исперих по предложение на комисията за
лицата
по чл.1, ал.1, т.2 и т.З, а за кметовете на кметство ֊ с решение на съответната постоянна
комисия по предложение на неин председател или член.
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/2/ Производството протича в срок до два месеца от образуването му. При
случаи иа фактическа и правна сложност срокът може да се продължи еднократно с 30
дни.
/3/ Производството по ал.1 не се образува или образуваното производство се
прекратява когато:
1. в сигнала или искането липсва някой от реквизитите по чл. 6, ал. 2, съответно по чл.
27. ал. 1, и недостатъкът не е отстранен в указания срок;
7.
са изтекли сроковете по чл. 28;
8.
сигналът или искането са подадени до некомпетентен орган;
9.
сигналът или искането са подадени повторно по въпрос, по който има влязъл
в
сила акт, освен ако се основават на нови факти или обстоятелства,
10.
сигналът или искането са подадени спрямо същото лице и по същия въпрос, по
който има висящо производство, независимо дали е във фазата на издаване, или на
оспорване
на акта;
11.
сигналът е подаден срещу лице, което не заема публична длъжност по чл.1, ал.1,
т.1-3.
/4/ Проверката за наличието или за липсата на предпоставките по ал. 2 се
извършва от комисията.
/5/ В случаите на ал. 3, т. 3 сигналът или искането се препращат незабавно на
компетентния орган, за което се уведомява подателят.
Чл.30 Проверката за наличието или за липсата на конфликт на интереси на
кметовете на кметства и на лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3, когато са избрани с решение
на съответния общински съвет, се извършва от Постоянна комисия по
"Предотвратяване и установяване конфликт на интереси" при Общински съвет
Исперих.
Чл.31 Доказателствата за наличието или за липсата на конфликт на интереси се
събират по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
/2/ Комисията изисква и получава информация от органи на държавната власт,
от органи на местното самоуправление, както и от физически и юридически лица. В
искането се посочват номерата на решенията за избор на комисията и за образуване на
производството.
(4)
Органите и лицата по ал. 2 са длъжни в 7-дневен срок от получаването на
искането да представят необходимата информация и документи.
Чл.32 Лицето, срещу което е образувано производството осъществява правото
си па защита като :
комисията му предоставя за запознаване на хартиен или електронен
носител основанието за образуване на производството и всички събрани доказателства
при спазване на правилата по глава седма от ЗПКОНПИ относно защитата на подалия
сигнала и чл.9, ал.1, т.1-3 от тези правила,
7.
предоставя му се дава възможност да направи възражение в 7-дневен срок
от предоставяне на преписката;
8.
представи и/или сочи нови доказателства, които да се съберат,
9.
се изслушва от комисията, за което поканата се връчва не по-късно от 7
дни преди датата на изслушването и се съставя протокол, подписан от членовете на
комисията и заинтересованото лице.
10.
Ползва адвокатска защита.
Чл.33 /1/ Когато производството е образувано по отношение на лице по чл.1,
ал.1, т.2 и т.3 комисията приема становище за наличие или липса на конфликт на
интереси или за прекратяване на производството, което внася в Общинския съвет,
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ведно с цялата преписка в 7-дневен срок от приемането му.
/2/ Становището съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и
информацията, събрана в хода на проверката, заключение за наличие или за липса на
конфликт на интереси или за прекратяване на производството, дата и подписите на
членовете на комисията.
/3/ Общинският съвет разглежда становището на първото си заседание след
внасянето му и въз основа на него приема решение за установяване или неустановяване
иа конфликт на интереси или за прекратяване па производството. Общинският съвет
може да вьрпе преписката на комисията за събиране на допълнителни доказателства.
Чл.34 /1/ Когато производството е образувано по отношение на кмет на
кметство постоянната комисия, се произнася с мотивирирано решение за наличието
или липсата на конфликт на интереси или за прекратяване на производството.
/2/ Актът по ал. 1 съдържа:
]. наименованието на органа, който го издава;
8.
адресата на акта;
9.
фактическите и правните основания за постановяването му;
10.
направените от лицето възражения и мотиви в случай на неприемане;
11.
диспозитивна част, в която се установява липсата или наличието на конфликт
на интереси и се налага глоба по чл. 171 от ЗПКОНПИ или се прекратява
производството,
12.
срок и съд, пред който може да се обжалва;
13.
дата на издаване и подпис/подписи.
(5)
При установен конфликт на интереси не се съставя акт за установяване на
административно нарушение и не се издава наказателно постановление, а глобата се
налага е акта по ал. 1.
(6)
В акта, с който е установен конфликт на интереси, се посочва и срок за
доброволно изпълнение на наложената глоба.
Чл. 35. /1/ Решенията по чл.ЗЗ, ал.З и чл.34, ал.1 се връчват на :
3.
заинтересованото лице;
4.
окръжната прокуратура по седалището на органа по чл. 26, ал. 1.
/2/ Актът, с който се установява конфликт на интереси, може да се оспори от
заинтересованото лице в 14 - дневен срок от връчването му пред съответния
Административен съд по реда на Административно процесуалния кодекс.
/3/ Прокурорът може да подаде протест срещу решение, с което не се установява
конфликт на интереси пред съда в срок един месец от съобщаване на решението.
Чл. 36. Когато с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси,
освобождаването от заеманата длъжност се осъществява по ред, предвиден в
съответния закон.
(2) Влезлият в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по
отношение на кмет на кметство, се съобщава и на съответната Общинска избирателна
комисия.
Чл.37. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат съответно глава осма от
ЗПКОНПИ, АПК, НОРИПДУКИ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 Тези правила се приемат на основание чл.10, във връзка с §3 от Преходните и
заключителни разпоредби на НОРИПДУКИ.
§2 Общинската администрация предава декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от
ЗПКОНПИ на лица по чл.1, ал.1, т.2 и т.З, подадени при кмета на Община Исперих на
комисията в 14-дневен срок от приемане на тези нравила с двустранен протокол, който
се подписва от секретаря на общината и председателя на комисията.
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§3 Декларациите на лицата по чл.1, ал.1 се публикуват на интернет-страницата
на Общинския съвет в срок до 5.11.2018г.
§4 Докладът по чл.17 от тези правила за подадените през 2018г. декларации се
изготвя до 5.11.2018г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл.15 от вътрешните правила за организация и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет
Исперих
С настоящата подписаният........................................................................................., в
качеството си на ....................................................................................................................... .

ДЕКЛАРИРАМ,
Че ще спазвам регламент ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни във
връзка с достъпа ми до декларации за имущество и интереси, подадени в Общински
съвет Исперих, както и, че няма да разпространявам факти и обстоятелства от тези
декларации, станали ми известни при изпълнение на служебните ми задължения.
ГР.................................
ДАТА..........................

ДЕКЛАРАТОР:
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ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемана на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Исперих за 2019г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Народните читалища са институции, които работят за опазване и съхраняване на
българския дух и култура и за утвърждаването на националното ни самосъзнание. Те са
юридически лица с нестопанска цел, пазители на нематериалното ни културно
наследство.
Основната цел на тези културни институции е де откликват на нуждите на
местното население, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни
културно-образователни центрове.
Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата Общините
формират и реализират своята политика за закрила и развитие на културата,
съчетавайки принципите на националната културна политика с местните условия и
традиции, а в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища Общинските
съвети приемат Годишна програма за развитието на читалищната дейност в
съответната община за следващата календарна година.
В тази връзка предлагам на Вашето внимание проект на Годишна програма за
развитие на читалищната дейност в община Исперих за 2019г., разработена на базата на
предвидени дейности от местните читалища.
Проектопрограмата е съобразена със стратегическите документи за развитие на
община Исперих и цели обединяването на ресурсите и усилията на всички
заинтересовани страни за утвърждаването на народните читалища като стабилен
фактор за развитието на местната култура и гражданското общество.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Исперих да приеме
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание на чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.18, ал.1 от Закона за закрила и развитие на
културата и чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Исперих за 2019г.
2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Проект!

ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ
В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
I. ВЪВЕДЕНИЕ:
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих
за 2019 година се създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните
читалища, въз основа на представените читалищни програми за развитие през 2019г.
Тя е съобразена със стратегическите документи за развитие на община
Исперих.
Целта на програмата е да подпомогне годишното планиране, организиране и
реализацията на комплекса от читалищни дейности, както и да съдейства за
повишаване активността на читалищните ръководства за превръщането на културните
институции в духовни центрове, работещи в полза на общността.
II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна
дейност в община Исперих;
2. Запазване на обичаите и традициите на населението в общината;
3. Обмен между културите на различните етноси;
4. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението;
5. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към
ценностите на науката, изкуството и културата;
6. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на
културната идентичност;
7. Повишаване на капацитета и институционалното израстване на
читалищата, както и доверието на местната общност в тях;
8. Партниране на местното самоуправление в развитието на обществените и в
частност на културните процеси.
III. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ:
1. Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, читални, както и
създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;
2. Развитие и подпомагане на любителското и художествено творчество, чрез
създаване на колективи и изпълнители в различните жанрове на изкуството, за които
има необходимите условия;
3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства,
концерти, чествания и младежки дейности;
4. Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини;
5. Събиране и разпространяване на знания за родния край;
6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги на населението.
IV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩНАТА МРЕЖА В
ОБЩИНА ИСПЕРИХ
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На територията на община Исперих развиват дейността си 24 читалища,
които задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитието и обогатяване
на културния живот, както и запазват обичаите и традициите на българския народ.
Към 22 читалища функционират и библиотеки, единствено в читалище „РомаВазово - 2007“ с. Вазово няма обособена такава, поради неудобството на сградата, в
която се помещава, а към НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих не функционира такава,
поради наличието на централна общинска библиотека.
По силата на § 4 (1) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за
народните читалища на тези институции са предоставени за безвъзмездно ползване и
стопанисване сградите.
Днес един от основните проблеми пред читалищата в общината е
амортизиралата материална база. Сградите на читалищата се нуждаят от ремонтни
дейности, за които читалищните настоятелства не мога да отделят средства.
Община Исперих търси решения на съществуващите проблеми чрез
финансиране със средства от фондовете на Европейския съюз.
През 2015г. по проект, финансиран от Програма за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2014г. бяха ремонтирани сградите на НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково, НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва и НЧ „Пробуда 1929“
с.Свещари.
През 2016 година бяха подадени проектни-предложение за ремонтни
дейности на сградите на читалищата в с.Йонково, с.Лудогорци, с.Лъвино, с.Тодорово и
НЧ „Рома Вазово - 2007“ с.Вазово, които не бяха одобрени.
Проектното предложение за оборудване и обзавеждане на обновената сграда
на читалището в село Свещари също не получи безвъзмездна финансова подкрепа.
През 2018г. започна изпълнението на проект „Запазване на духовния и
културен живот на населението чрез ремонт и оборудване на НЧ „Съзнание - 1891” в
Исперих на стойност 386 694 лв., финансиран по ПРСР 2014-2020. По проекта се
предвижда да се реконструират и оборудват източното и южното крило на читалищната
сграда.
В селата Печеница, Духовец, Делчево, Къпиновци, Яким Груево, Бърдоква,
Средоселци и Малко Йонково читалищата се помещават в една сграда с кметствата.
По силата на §6 от последните и заключителни разпоредби на Закона за
народните читалища на част от читалищата е предоставена земеделска земя. Проблеми
с оземляването имат:
• НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964“ с.Малко Йонково - 25дка – пасища;
• НЧ „Развитие 1928“ с.Лудогорци - 50 дка гори;
• НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих – от 50 дка – 44 дка пасища и 6 дка са
обработваеми.
Всички читалища са с регистрация в Министерството на културата и в
Министерството на правосъдието. Членове са на Съюза на българските читалища.
Работата им се подпомага от Регионален експертно – консултантски и
информационен център /РЕКИЦ/ - Разград и от специалистите в Общинска
администрация – Исперих.
През 2018г. по-активни в своята дейност са представители на НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих, които работят в следните основни направления:
1. Подкрепа на любителското творчество с оглед разгръщане на творческия
потенциал на обществото и развитие на неговата художествена култура;
2.Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство;
3.Развитие на разнообразието от различни форми на културни дейности,
практики и услуги;
4. Развитие на културния диалог и обмен.
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В културната институция функционират 11 школи и групи по интереси.
Разнообразната им дейност включва организиране на конкурси, концерти, тематични
срещи, литературни четения, творчески ателиета и др.
Читалищата по селата предимно изпълняват библиотечно-информационни
дейности и основно отбелязват селищни, религиозни и национални празници.
През 2018г. библиотеките в село Тодорово и село Лудогорци са с одобрени
проекти по програма на Министерство на културата – „Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност“.
За обновяване на библиотечния си фонд с книги и други информационни
източници библиотеката към НЧ „Наука 1937“ в село Тодорово получи финансова
подкрепа от 2084 лева. Одобрените средства за библиотеката в село Лудогорци са в
размер на 1750 лева.
През настоящата година по международен проект, реализиран в рамките на
програма „Европа за гражданите“ НЧ „Рома-Вазово- 2017г.“ с. Вазово посрещна
делегации от три държави, на които представи добри практики за социално включване
на социално уязвими групи.
IV. ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2019Г. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
м. Януари
 Отбелязване на Деня на родилната помощ – 21 януари - седянки и
програми в читалищата в с.Делчево, с.Свещари, с.Лъвино, с.Старо селище, с.Йонково,
с.Голям Поровец, с.Китанчево, с.М.Поровец, с.М.Йонково, с.Печеница, с.Бърдоква,
с.Райнино, с.Конево, с.Къпиновци;
 „Бабинден“ – лектория с представители на пенсионерските клубове в
гр.Исперих - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Отбелязване на Атанасовден – НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево;
 Подреждане на кътове в библиотеките на населените места по случай
годишнини от рождението на бележити автори;
 Организиране на седянка с жените от село Голям Поровец – всеки
вторник - НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец.
м.Февруари
 Изложба на плетива и сувенири – „Моите способности и умения“ в НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево;
 Рецитал по случай 146г. от обесването на В.Левски в НЧ „Съзнание 1927“
с.Вазово и НЧ „Наука 1937“ с.Тодорово;
 Вечер на младото семейство в НЧ „Развитие - 1928“ с.Лудогорци, НЧ
„Васил Левски 1936“ с.Печеница, НЧ „Наука 1937“ с.Тодорово;
 Програма посветена на Международния ден на майчиния език – НЧ
„Пробуда 1927“ с.Китанчево;
 Подреждане на кътове - витрини по повод 146 години от обесването на
Васил Левски по читалищата в населените места;
 Съвместно отбелязване на патронния празник на ОУ „Васил Левски“ - НЧ
„Наука 1937“ с.Тодорово;
 Отбелязване Деня на лозаря – 14.02.2019г. и честване на Деня на
влюбените с младежки забави в читалищата в с.Китанчево, с.Духовец, с.Свещари,
с.Райнино, с.Йонково, с.Къпиновци, с.Лудогорци, с.Г.Поровец, с.М.Поровец, с.Йонково,
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с.Конево, с.Печеница;
 „Работилница за мартеници“ – изработване на мартеници - НЧ „Съзнание
- 1891“ гр.Исперих;
 Изложба – „Мартеници“ в НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово.
м.Март
 Изложба „Мартеници“ и награждаване на отличените участници - НЧ
„Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Ден на Художествената самодейност - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Тържествен концерт по повод Националния празник на РБългария - НЧ
„Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Общоселско веселие по случай 8 март - НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко
Йонково;
 Празнични концерти по случай 8 март в НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ
„Светлина 1939“ с.Яким Груево;
 Честване Деня на самодееца от НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ
„Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково, НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево;
 „Кукери – живото наследство на България“ – конкурс за най-оригинална
кукерска маска - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 „Стари занаяти – направа на бяло сладко“ - НЧ „Съзнание - 1891“
гр.Исперих;
 Младежки дискотеки - НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино, НЧ „Светлина
1939“ с.Яким Груево;
 Седянка с жените в селото – 08.03.2019г. в НЧ „Просвета 1920“ с.Старо
селище, с.Делчево, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец;
 Забавни игри и викторини по повод Деня на шегата, организиран от НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево;
 Отбелязване на първа пролет – излет с децата от селото - НЧ „Васил
Левски 1927“ с.Бърдоква;
 Първа пролет на 22.03.2019г. в НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово.
м.Април
 Общоселско веселие по повод Деня на шегата, организирано от НЧ
„Пробуда 1927“ с.Китанчево;
 06.04.2019г. – Честване на деня на здравния работник - НЧ „Пробуда
1928“ с.Лъвино;
 Вечер на хумора и сатирата в НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово, НЧ „Просвета
1942 с.Райнино, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям
Поровец, НЧ „Назим Хикмет - 1959“ с.Къпиновци, НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево, НЧ
„Просвета 1929“ с.Духовец, НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково, НЧ „Пробуда
1927“ с.Китанчево, НЧ „Васил Левски 1936“ с.Печеница;
 Великденски базар – кулинарна изложба за боядисани яйца и козунаци НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих, НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево, НЧ „Развитие –
1928“ с.Лудогорци;
 Заклаждане на седянка – възстановка - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Отпразнуване на Лазаровден – НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Нов
живот 1940“ с.Конево, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец;
 Цветница - организирано от НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево;
 Презентация на тема „Великден“ в НЧ “Съзнание 1927“ с.Вазово;
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 Детски утра с прочит на приказки по повод Световния ден на книгата - НЧ
„Самообразувание 1930“ с.Делчево, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Просвета 1942“
с.Райнино, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово;
 Конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема „Различията, които ни
сближават“ – НЧ „Васил Левски 1936“ с.Печеница;
 Изложби на великденски яйца в населените места;
 Кътове-витрини по повод Великден и Седмицата на детската книга по
населени места;
 Организиране на младежка и ученическа дискотека от НЧ „Пробуда 1928“
с.Лъвино;
 Концерт на Балет „Форте“ и школа за хип-хоп танци по случай
29.04.2019г. – Ден на балета, организирано от НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих.
м.Май
 Честване на селищни празници, организирани от НЧ „Пробуда 1927“
с.Китанчево, НЧ „Развитие 1930“ с.Малък Поровец, НЧ „Развитие-1928“ с.Лудогорци, НЧ
„Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково, НЧ „Пробуда 1927г. – Йонково“ с.Йонково;
 Тържества по случай Първи май в читалищата в с.Тодорово, с.Печеница,
с.Китанчево, с.Духовец, с.Белинци, с.Печеница;
 Тържества по повод Гергьовден в читалищата в с.Печеница, с.Конево,
с.Йонково, с.Белинци и с.Старо селище на 06.05.2019г;
 Провеждане на беседа за правата на хората с увреждания - НЧ „Пробуда
1928“ с.Лъвино;
 „Гергьовско хоро“ - веселие с участието на самодейни колективи НЧ
„Съзнание - 1891“ гр.Исперих на 06.05.2019г;
 Вечер на таланта - организиран от НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям
Поровец;
 Празник на Руската песен - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих на
09.05.2019г.
 Организиране на спортни празници и състезания - НЧ „Развитие 1930“
с.Малък Поровец и НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево;
 Литературно-музикални програми по повод Деня на библиотекаря,
организирани от НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Самообразование 1930“
с.Делчево, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям
Поровец, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;
 „Децата на Европа рисуват“ - конкурс за детска рисунка и изложба с
рисунки на децата - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Велокрос за ученици на 10.05.2019г. - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Изготвяне на кътове-витрини и организиране на тържества по повод Деня
на славянската писменост и култура - 24.05.2019г. в населените места;
 Концерт по случай 24 май, организиран от НЧ „Съзнание - 1891“
гр.Исперих;
 „Районна болница“ - Постановка на театрална група „Веселяците“ към НЧ
„Съзнание – 1891“ гр.Исперих;
 „Да пеем и танцуваме заедно“ – Концерт по случай закриване на
творчески сезон 2018/2019г. - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Посрещане на участниците в похода „По стъпките на четата на Таньо
войвода“ - НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари и НЧ „Развитие 1930“ с.Малък Поровец, НЧ
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„Съзнание - 1891“ гр.Исперих.
м.Юни
 „Полети с мен“ - фестивал на хвърчилата в ИАР „Сборяново“ организиран
от НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Ученически спортен крос и спортни игри по случай „Международния ден
на детето“ - НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;
 Отбелязване на Международния ден на детето - НЧ „Съзнание - 1891“
гр.Исперих;
 Честване Деня на детето съвместно с местните детски градини - по
читалищата в населените места;
 Честване на селищен празник - НЧ „Назъм Хъкмет-1959“ с.Къпиновци.
 Организиране на общоселски празник и младежка дискотека от НЧ
„Васил Левски 1936“ с.Печеница;
 Подреждане на кътове - витрини по случай 2 юни – Деня на Ботев и
загиналите за отечеството по читалищата в населени места;
 Честване на селищния празник, организиран от НЧ „Самообразование
1901“ с.Голям Поровец;
 Кункурс на тема „Весела ваканция“ НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;
 Честване на религиозния празник Рамазан Байрам по читалищата в
населените места.
м.Юли
 „Ваканция, ура!“ – празничен концерт - НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево;
 Летни ателиета по изкуства „Знам и мога“ - НЧ „Съзнание - 1891“
гр.Исперих;
 Подреждане на кътове и витрини по случай рождението на бележити
автори в читалищата в общината;
 Детска лятна работилница - НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево;
 Илинденски събор - НЧ „Развитие 1930“ с.Малък Поровец;
 Лятно училище - НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище;
 Организиране на обучение за работа с компютър за жителите на селото НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево;
 Забавна-увеселителна вечер в НЧ „Назим Хикмет-1959“ с.Къпиновци;
 Конкурс за рисунка на асфалт - НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино.
м.Август
 Подреждане на кътове по случай 118 години от рождението на Ангел
Каралийчев - организирани от читалищата от общината;
 Организиране на Вечер на младото семейство – НЧ „Васил Левски 1936“
с.Печеница и НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци;
 Отбелязване на Курбан Байрам по читалищата в населените места;
 Организиране на екскурзия до АР „Сборяново“ – НЧ „Назъм Хикмет 1959“
с.Къпиновци;
 Организиране на „Зелено училище“ – НЧ „Развитие 1910“ с.М.Поровец;
 Общоселска седянка - НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево.
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м.Септември
 Подреждане на кътове по повод Деня на Съединението и Деня на
Независимостта на България – читалищата по населени места;
 Организиране на традиционен общоселски празник – НЧ „Пробуда 1929“
с.Свещари;
 Честване на Успение Богородично – НЧ „Нов живот - 1940“ с.Конево;
 Европейски дни на наследството – фотоконкурс „Културното наследство
на Исперих“ във фоайето на НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих.
м.Октомври
 Откриване на новия творчески сезон - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Кътове-витрини по повод годишнини на бележити автори по читалищата
в населените места;
 Общоселско веселие по повод селищния празник на село Райнино и село
Старо селище - НЧ „Просвета 1942 с.Райнино, НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище;
 Организиране на маскeн бал съвместно с децата от ОУ „Христо Ботев“
с.Китанчево - НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево;
 Забавно-увеселителна вечер – НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово и НЧ
„Просвета 1942“ с.Райнино.
М.Ноември
 Отбелязване на Деня на народните будители - НЧ „Съзнание - 1891“
гр.Исперих, НЧ „Васил Левски 1936“ с.Печеница, НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдиква,
НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Развитие 1930“ с.Малък Поровец, НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево;
 Подреждане на кътове-витрини по повод Деня на народните будители по
читалищата в населените места;
 Отбелязване на Деня на християнското семейство - НЧ „Нов живот - 1940“
с.Конево.
м.Декември
 Концерт – спектакъл във връзка с тържественото запалване на светлините
на коледната елха в гр.Исперих - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 „Работилницата на Дядо Коледа“ – изработване на картички, коледноновогодишна украса и сурвачки - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Организиране на Коледен базар - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Коледен концерт - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих.

V.ФИНАНСИРАНЕ:
Съгласно Закона за народните читалища /чл.21, 22 и 23/ финансирането на
читалищата се извършва с годишна държавна субсидия по изготвен държавен стандарт
за бройки субсидирана численост. Другите източници на финансиране на читалищата
са: членски внос, културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения,
завещания и др.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
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Читалищата в община Исперих са устойчиви културни институции, които
днес са призвани да насърчават креативната социална промяна в условията на
съществуващото културно многообразие и процесите на всеобхватна глобализация.
За успешното им развите е необходимо с общи усилия да бъдат преодоляни
основните предизвикателства, коит стоят пред тях, а именно:
- Привличане на млади читалищни членове;
- Нов тип мениджмънт;
- Обогатяване на библиотечния фонд и внедряване на съвременни
информационни и комуникационни технологии;
- Поддръжка и ремонт на материалните бази
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, г-н Нурула да докладвате становището на двете комисии от
съвместното заседание.
Хамди Нурула – Председател на ПК по « ПУКИ».
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на
26.11.2018 г. от 16.00 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
заседание на Общински съвет Исперих.

на

Хамди Нурула – Председател на ПК по « ПУКИ».
На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на
26.11.2018 г. от 16.00 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, становища, предложения по проекта за решение имате ли?
Няма.
В гласуването няма да участва общинския съветник Метин Шефкет, поради
установен конфликт на интереси.
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
21
21
0
0
Негласувал – общинския съветник Метин Шефкет
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 609
На основание на чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.18, ал.1 от Закона за закрила и развитие на
културата и чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Исперих за 2019г.
2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ
В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
I. ВЪВЕДЕНИЕ:
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих
за 2019 година се създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните
читалища, въз основа на представените читалищни програми за развитие през 2019г.
Тя е съобразена със стратегическите документи за развитие на община
Исперих.
Целта на програмата е да подпомогне годишното планиране, организиране и
реализацията на комплекса от читалищни дейности, както и да съдейства за
повишаване активността на читалищните ръководства за превръщането на културните
институции в духовни центрове, работещи в полза на общността.
II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна
дейност в община Исперих;
2. Запазване на обичаите и традициите на населението в общината;
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3. Обмен между културите на различните етноси;
4. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението;
5. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към
ценностите на науката, изкуството и културата;
6. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на
културната идентичност;
7. Повишаване на капацитета и институционалното израстване на
читалищата, както и доверието на местната общност в тях;
8. Партниране на местното самоуправление в развитието на обществените и в
частност на културните процеси.
III. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ:
1. Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, читални, както и
създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;
2. Развитие и подпомагане на любителското и художествено творчество, чрез
създаване на колективи и изпълнители в различните жанрове на изкуството, за които
има необходимите условия;
3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства,
концерти, чествания и младежки дейности;
4. Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини;
5. Събиране и разпространяване на знания за родния край;
6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги на населението.
IV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩНАТА МРЕЖА В
ОБЩИНА ИСПЕРИХ
На територията на община Исперих развиват дейността си 24 читалища,
които задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитието и обогатяване
на културния живот, както и запазват обичаите и традициите на българския народ.
Към 22 читалища функционират и библиотеки, единствено в читалище „РомаВазово - 2007“ с. Вазово няма обособена такава, поради неудобството на сградата, в
която се помещава, а към НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих не функционира такава,
поради наличието на централна общинска библиотека.
По силата на § 4 (1) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за
народните читалища на тези институции са предоставени за безвъзмездно ползване и
стопанисване сградите.
Днес един от основните проблеми пред читалищата в общината е
амортизиралата материална база. Сградите на читалищата се нуждаят от ремонтни
дейности, за които читалищните настоятелства не мога да отделят средства.
Община Исперих търси решения на съществуващите проблеми чрез
финансиране със средства от фондовете на Европейския съюз.
През 2015г. по проект, финансиран от Програма за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2014г. бяха ремонтирани сградите на НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково, НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва и НЧ „Пробуда 1929“
с.Свещари.
През 2016 година бяха подадени проектни-предложение за ремонтни
дейности на сградите на читалищата в с.Йонково, с.Лудогорци, с.Лъвино, с.Тодорово и
НЧ „Рома Вазово - 2007“ с.Вазово, които не бяха одобрени.
Проектното предложение за оборудване и обзавеждане на обновената сграда
на читалището в село Свещари също не получи безвъзмездна финансова подкрепа.
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През 2018г. започна изпълнението на проект „Запазване на духовния и
културен живот на населението чрез ремонт и оборудване на НЧ „Съзнание - 1891” в
Исперих на стойност 386 694 лв., финансиран по ПРСР 2014-2020. По проекта се
предвижда да се реконструират и оборудват източното и южното крило на читалищната
сграда.
В селата Печеница, Духовец, Делчево, Къпиновци, Яким Груево, Бърдоква,
Средоселци и Малко Йонково читалищата се помещават в една сграда с кметствата.
По силата на §6 от последните и заключителни разпоредби на Закона за
народните читалища на част от читалищата е предоставена земеделска земя. Проблеми
с оземляването имат:
• НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964“ с.Малко Йонково - 25дка – пасища;
• НЧ „Развитие 1928“ с.Лудогорци - 50 дка гори;
• НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих – от 50 дка – 44 дка пасища и 6 дка са
обработваеми.
Всички читалища са с регистрация в Министерството на културата и в
Министерството на правосъдието. Членове са на Съюза на българските читалища.
Работата им се подпомага от Регионален експертно – консултантски и
информационен център /РЕКИЦ/ - Разград и от специалистите в Общинска
администрация – Исперих.
През 2018г. по-активни в своята дейност са представители на НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих, които работят в следните основни направления:
1. Подкрепа на любителското творчество с оглед разгръщане на творческия
потенциал на обществото и развитие на неговата художествена култура;
2.Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство;
3.Развитие на разнообразието от различни форми на културни дейности,
практики и услуги;
4. Развитие на културния диалог и обмен.
В културната институция функционират 11 школи и групи по интереси.
Разнообразната им дейност включва организиране на конкурси, концерти, тематични
срещи, литературни четения, творчески ателиета и др.
Читалищата по селата предимно изпълняват библиотечно-информационни
дейности и основно отбелязват селищни, религиозни и национални празници.
През 2018г. библиотеките в село Тодорово и село Лудогорци са с одобрени
проекти по програма на Министерство на културата – „Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност“.
За обновяване на библиотечния си фонд с книги и други информационни
източници библиотеката към НЧ „Наука 1937“ в село Тодорово получи финансова
подкрепа от 2084 лева. Одобрените средства за библиотеката в село Лудогорци са в
размер на 1750 лева.
През настоящата година по международен проект, реализиран в рамките на
програма „Европа за гражданите“ НЧ „Рома-Вазово- 2017г.“ с. Вазово посрещна
делегации от три държави, на които представи добри практики за социално включване
на социално уязвими групи.
IV. ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2019Г. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
м. Януари
 Отбелязване на Деня на родилната помощ – 21 януари - седянки и
програми в читалищата в с.Делчево, с.Свещари, с.Лъвино, с.Старо селище, с.Йонково,
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с.Голям Поровец, с.Китанчево, с.М.Поровец, с.М.Йонково, с.Печеница, с.Бърдоква,
с.Райнино, с.Конево, с.Къпиновци;
 „Бабинден“ – лектория с представители на пенсионерските клубове в
гр.Исперих - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Отбелязване на Атанасовден – НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево;
 Подреждане на кътове в библиотеките на населените места по случай
годишнини от рождението на бележити автори;
 Организиране на седянка с жените от село Голям Поровец – всеки
вторник - НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец.
м.Февруари
 Изложба на плетива и сувенири – „Моите способности и умения“ в НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево;
 Рецитал по случай 146г. от обесването на В.Левски в НЧ „Съзнание 1927“
с.Вазово и НЧ „Наука 1937“ с.Тодорово;
 Вечер на младото семейство в НЧ „Развитие - 1928“ с.Лудогорци, НЧ
„Васил Левски 1936“ с.Печеница, НЧ „Наука 1937“ с.Тодорово;
 Програма посветена на Международния ден на майчиния език – НЧ
„Пробуда 1927“ с.Китанчево;
 Подреждане на кътове - витрини по повод 146 години от обесването на
Васил Левски по читалищата в населените места;
 Съвместно отбелязване на патронния празник на ОУ „Васил Левски“ - НЧ
„Наука 1937“ с.Тодорово;
 Отбелязване Деня на лозаря – 14.02.2019г. и честване на Деня на
влюбените с младежки забави в читалищата в с.Китанчево, с.Духовец, с.Свещари,
с.Райнино, с.Йонково, с.Къпиновци, с.Лудогорци, с.Г.Поровец, с.М.Поровец,
с.Йонково, с.Конево, с.Печеница;
 „Работилница за мартеници“ – изработване на мартеници - НЧ „Съзнание
- 1891“ гр.Исперих;
 Изложба – „Мартеници“ в НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово.
м.Март
 Изложба „Мартеници“ и награждаване на отличените участници - НЧ
„Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Ден на Художествената самодейност - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Тържествен концерт по повод Националния празник на РБългария - НЧ
„Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Общоселско веселие по случай 8 март - НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко
Йонково;
 Празнични концерти по случай 8 март в НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ
„Светлина 1939“ с.Яким Груево;
 Честване Деня на самодееца от НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ
„Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково, НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево;
 „Кукери – живото наследство на България“ – конкурс за най-оригинална
кукерска маска - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 „Стари занаяти – направа на бяло сладко“ - НЧ „Съзнание - 1891“
гр.Исперих;
 Младежки дискотеки - НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино, НЧ „Светлина
1939“ с.Яким Груево;
 Седянка с жените в селото – 08.03.2019г. в НЧ „Просвета 1920“ с.Старо
селище, с.Делчево, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец;
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 Забавни игри и викторини по повод Деня на шегата, организиран от НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево;
 Отбелязване на първа пролет – излет с децата от селото - НЧ „Васил
Левски 1927“ с.Бърдоква;
 Първа пролет на 22.03.2019г. в НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово.
м.Април
 Общоселско веселие по повод Деня на шегата, организирано от НЧ
„Пробуда 1927“ с.Китанчево;
 06.04.2019г. – Честване на деня на здравния работник - НЧ „Пробуда
1928“ с.Лъвино;
 Вечер на хумора и сатирата в НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово, НЧ
„Просвета 1942 с.Райнино, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Самообразование 1901“
с.Голям Поровец, НЧ „Назим Хикмет - 1959“ с.Къпиновци, НЧ „Нов живот 1940“
с.Конево, НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец, НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково,
НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Васил Левски 1936“ с.Печеница;
 Великденски базар – кулинарна изложба за боядисани яйца и козунаци НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих, НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево, НЧ „Развитие –
1928“ с.Лудогорци;
 Заклаждане на седянка – възстановка - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Отпразнуване на Лазаровден – НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Нов
живот 1940“ с.Конево, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец;
 Цветница - организирано от НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево;
 Презентация на тема „Великден“ в НЧ “Съзнание 1927“ с.Вазово;
 Детски утра с прочит на приказки по повод Световния ден на книгата НЧ „Самообразувание 1930“ с.Делчево, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Просвета
1942“ с.Райнино, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово;
 Конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема „Различията, които ни
сближават“ – НЧ „Васил Левски 1936“ с.Печеница;
 Изложби на великденски яйца в населените места;
 Кътове-витрини по повод Великден и Седмицата на детската книга по
населени места;
 Организиране на младежка и ученическа дискотека от НЧ „Пробуда
1928“ с.Лъвино;
 Концерт на Балет „Форте“ и школа за хип-хоп танци по случай
29.04.2019г. – Ден на балета, организирано от НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих.
м.Май
 Честване на селищни празници, организирани от НЧ „Пробуда 1927“
с.Китанчево, НЧ „Развитие 1930“ с.Малък Поровец, НЧ „Развитие-1928“ с.Лудогорци,
НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково, НЧ „Пробуда 1927г. – Йонково“ с.Йонково;
 Тържества по случай Първи май в читалищата в с.Тодорово, с.Печеница,
с.Китанчево, с.Духовец, с.Белинци, с.Печеница;
 Тържества по повод Гергьовден в читалищата в с.Печеница, с.Конево,
с.Йонково, с.Белинци и с.Старо селище на 06.05.2019г;
 Провеждане на беседа за правата на хората с увреждания - НЧ „Пробуда
1928“ с.Лъвино;
 „Гергьовско хоро“ - веселие с участието на самодейни колективи НЧ
„Съзнание - 1891“ гр.Исперих на 06.05.2019г;
 Вечер на таланта - организиран от НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям
Поровец;
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 Празник на Руската песен - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих на
09.05.2019г.
 Организиране на спортни празници и състезания - НЧ „Развитие 1930“
с.Малък Поровец и НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево;
 Литературно-музикални програми по повод Деня на библиотекаря,
организирани от НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Самообразование 1930“
с.Делчево, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям
Поровец, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;
 „Децата на Европа рисуват“ - конкурс за детска рисунка и изложба с
рисунки на децата - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Велокрос за ученици на 10.05.2019г. - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Изготвяне на кътове-витрини и организиране на тържества по повод Деня
на славянската писменост и култура - 24.05.2019г. в населените места;
 Концерт по случай 24 май, организиран от НЧ „Съзнание - 1891“
гр.Исперих;
 „Районна болница“ - Постановка на театрална група „Веселяците“ към
НЧ „Съзнание – 1891“ гр.Исперих;
 „Да пеем и танцуваме заедно“ – Концерт по случай закриване на
творчески сезон 2018/2019г. - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Посрещане на участниците в похода „По стъпките на четата на Таньо
войвода“ - НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари и НЧ „Развитие 1930“ с.Малък Поровец, НЧ
„Съзнание - 1891“ гр.Исперих.
м.Юни
 „Полети с мен“ - фестивал на хвърчилата в ИАР „Сборяново“
организиран от НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Ученически спортен крос и спортни игри по случай „Международния ден
на детето“ - НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;
 Отбелязване на Международния ден на детето - НЧ „Съзнание - 1891“
гр.Исперих;
 Честване Деня на детето съвместно с местните детски градини - по
читалищата в населените места;
 Честване на селищен празник - НЧ „Назъм Хъкмет-1959“ с.Къпиновци.
 Организиране на общоселски празник и младежка дискотека от НЧ
„Васил Левски 1936“ с.Печеница;
 Подреждане на кътове - витрини по случай 2 юни – Деня на Ботев и
загиналите за отечеството по читалищата в населени места;
 Честване на селищния празник, организиран от НЧ „Самообразование
1901“ с.Голям Поровец;
 Кункурс на тема „Весела ваканция“ НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;
 Честване на религиозния празник Рамазан Байрам по читалищата в
населените места.
м.Юли
 „Ваканция, ура!“ – празничен концерт - НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево;
 Летни ателиета по изкуства „Знам и мога“ - НЧ „Съзнание - 1891“
гр.Исперих;
 Подреждане на кътове и витрини по случай рождението на бележити
автори в читалищата в общината;
 Детска лятна работилница - НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево;
 Илинденски събор - НЧ „Развитие 1930“ с.Малък Поровец;
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 Лятно училище - НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище;
 Организиране на обучение за работа с компютър за жителите на селото НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево;
 Забавна-увеселителна вечер в НЧ „Назим Хикмет-1959“ с.Къпиновци;
 Конкурс за рисунка на асфалт - НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино.
м.Август
 Подреждане на кътове по случай 118 години от рождението на Ангел
Каралийчев - организирани от читалищата от общината;
 Организиране на Вечер на младото семейство – НЧ „Васил Левски 1936“
с.Печеница и НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци;
 Отбелязване на Курбан Байрам по читалищата в населените места;
 Организиране на екскурзия до АР „Сборяново“ – НЧ „Назъм Хикмет
1959“ с.Къпиновци;
 Организиране на „Зелено училище“ – НЧ „Развитие 1910“ с.М.Поровец;
 Общоселска седянка - НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево.

м.Септември
 Подреждане на кътове по повод Деня на Съединението и Деня на
Независимостта на България – читалищата по населени места;
 Организиране на традиционен общоселски празник – НЧ „Пробуда 1929“
с.Свещари;
 Честване на Успение Богородично – НЧ „Нов живот - 1940“ с.Конево;
 Европейски дни на наследството – фотоконкурс „Културното наследство
на Исперих“ във фоайето на НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих.
м.Октомври
 Откриване на новия творчески сезон - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Кътове-витрини по повод годишнини на бележити автори по читалищата
в населените места;
 Общоселско веселие по повод селищния празник на село Райнино и село
Старо селище - НЧ „Просвета 1942 с.Райнино, НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище;
 Организиране на маскeн бал съвместно с децата от ОУ „Христо Ботев“
с.Китанчево - НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево;
 Забавно-увеселителна вечер – НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово и НЧ
„Просвета 1942“ с.Райнино.
М.Ноември
 Отбелязване на Деня на народните будители - НЧ „Съзнание - 1891“
гр.Исперих, НЧ „Васил Левски 1936“ с.Печеница, НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдиква,
НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Развитие 1930“ с.Малък Поровец, НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево;
 Подреждане на кътове-витрини по повод Деня на народните будители по
читалищата в населените места;
 Отбелязване на Деня на християнското семейство - НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево.
м.Декември
 Концерт – спектакъл във връзка с тържественото запалване на светлините
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на коледната елха в гр.Исперих - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 „Работилницата на Дядо Коледа“ – изработване на картички, коледноновогодишна украса и сурвачки - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Организиране на Коледен базар - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих;
 Коледен концерт - НЧ „Съзнание - 1891“ гр.Исперих.

V.ФИНАНСИРАНЕ:
Съгласно Закона за народните читалища /чл.21, 22 и 23/ финансирането на
читалищата се извършва с годишна държавна субсидия по изготвен държавен стандарт
за бройки субсидирана численост. Другите източници на финансиране на читалищата
са: членски внос, културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения,
завещания и др.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Читалищата в община Исперих са устойчиви културни институции, които
днес са призвани да насърчават креативната социална промяна в условията на
съществуващото културно многообразие и процесите на всеобхватна глобализация.
За успешното им развите е необходимо с общи усилия да бъдат преодоляни
основните предизвикателства, коит стоят пред тях, а именно:
- Привличане на млади читалищни членове;
- Нов тип мениджмънт;
- Обогатяване на библиотечния фонд и внедряване на съвременни
информационни и комуникационни технологии;
- Поддръжка и ремонт на материалните бази

ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Подготовка на пакет от документи, необходими за получаване на
авансово плащане по договор № 17/07/2/0/00640/30.01.2018 г. за отпускане на
финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ във връзка с реализация на проект “Запазване на духовния
и културен живот на населението, чрез ремонт и оборудване на читалище „Съзнание –
1891“, гр.Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
На 30.01.2018 г. Община Исперих подписа договор № 17/07/2/0/00640 с ДФ
“Земеделие” за отпускане на финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони
2014- 2020 г.“, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
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райони, за проект “Запазване на духовния и културен живот на населението чрез
ремонт и оборудване на читалище „Съзнание – 1891“, гр.Исперих.
На 27.11.2018 г. беше подписан Анекс №1 към договор № 17/07/2/0/00640 за
корекция на първоначално одобрената сума след съгласуване на всички проведени
процедури по ЗОП.
Подписаните договор и Анекс дават право на Общината да подаде искане за
авансово плащане в размер до 50 % (петдесет процента) от одобрената финансова
помощ в размер на 344 935,82 лв., както и искане за финансиране на разходи за ДДС
към заявка за авансово плащане.
Съгласно чл. 14, ал.6, т.2 от Наредба №12 от 25.07.2016 г. за прилагане на
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ е необходимо към заявката за авансово
плащане да бъде представен Запис на заповед, издаден от кмета на Община Исперих в
полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 100 % от стойността на авансовото плащане и
Решение на Общинския съвет за одобряване на Записа на заповед, като срокът за
предявяване на плащанията е до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на
инвестицията/ дейностите, определен в Договор №17/07/2/0/00640 от 30.01.2018 г., сключен
между ДФ „Земеделие“ и Община Исперих.

Към искането за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово
плащане също е необходимо да представим Запис на заповед, издаден от кмета на
Община Исперих в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 100 % от стойността на
разходите за ДДС и Решение на Общинския съвет за одобряване на Записа на заповед,
като срокът за предявяване на плащанията е до 6 (шест) месеца след изтичане на срока
за изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в Договор №17/07/2/0/00640 от
30.01.2018 г., сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Исперих. .
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе следните

Решения
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал.6, т.2 от Наредба №12
от 25.07.2016 г., договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№17/07/2/0/00640 от 30.01.2018 г. и Анекс №1 /27.11.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“ за
Проект “Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез ремонт и
оборудване на читалище „Съзнание – 1891“, гр.Исперих”, сключен между ДФ
„ЗЕМЕДЕЛИЕ“ и ОБЩИНА ИСПЕРИХ, седалище и адрес на управление гр.Исперих,
ул. „Дунав“ 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000505821, идентификационен номер по ДДС №
BG000505821, представляван от Бейсим Руфад Расим
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на Община Исперих – Бейсим Руфад Расим да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” в размер на 170 575,28 лева, (сто и седемдесет хиляди
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петстотин седемдесет и пет лева и двадесет и осем ст.) за обезпечаване на 100 % от
заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ №17/07/2/0/00640 от 30.01.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ за
Проект “Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез ремонт и
оборудване на читалище „Съзнание – 1891“, гр.Исперих”, сключен между ДФ
„Земеделие“ и Община Исперих
2. Възлага на кмета на община Исперих да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор №17/07/2/0/00640 и да ги представи пред
ДФ „Земеделие”.
3. 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 съобщаването
му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Исперих,
проведено на ………..... , Протокол № ….... , т …….. от дневния ред по доклад № ... /
…….... при кворум от ........ общински съветника и след проведено съгласно чл. ……, ал.
……. от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно
гласуване - с .... гласа „за”, ...... „против” и „въздържали се” ......., и е подпечатано с
официалния печат на общински съвет ...
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на Община Исперих – Бейсим Руфад Расим да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” в размер на 34 115,06 лева, (тридесет и четири хиляди
сто и петнадесет лв. и шест ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на
разходите за ДДС към искане за авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №17/07/2/0/00640 от 30.01.2018 г. по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
г.“ за Проект “Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез ремонт и
оборудване на читалище „Съзнание – 1891“, гр.Исперих ”, сключен между ДФ
„Земеделие“ и Община Исперих
2. Възлага на кмета на община Исперих да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор №17/07/2/0/00640 и да ги представи пред
ДФ „Земеделие”.
3. 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 съобщаването
му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Исперих,
проведено на ………..... , Протокол № ….... , т …….. от дневния ред по доклад № ... /
…….... при кворум от ........ общински съветника и след проведено съгласно чл. ……, ал.
……. от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно
гласуване - с .... гласа „за”, ...... „против” и „въздържали се” ......., и е подпечатано с
официалния печат на общински съвет ...
93

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Откривам дискусията по докладната записка и проекта за решение
Въпроси, предложения, становища по проекта за решение имате ли?
Няма.
Моля, колеги общински съветници да преминем към гласуване, което е
поименнно.
Гласуваме първото решение.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на29.11.2018 г. от 14.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Подготовка на пакет от документи, необходими за получаване на
авансово плащане по договор № 17/07/2/0/00640/30.01.2018 г. за отпускане на
финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ във връзка с реализация на проект “Запазване на духовния
и културен живот на населението, чрез ремонт и оборудване на читалище „Съзнание –
1891“, 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.
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
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За

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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 610
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал.6, т.2 от Наредба №12
от 25.07.2016 г., договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№17/07/2/0/00640 от 30.01.2018 г. и Анекс №1 /27.11.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“ за
Проект “Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез ремонт и
оборудване на читалище „Съзнание – 1891“, гр.Исперих”, сключен между ДФ
„ЗЕМЕДЕЛИЕ“ и ОБЩИНА ИСПЕРИХ, седалище и адрес на управление гр.Исперих,
ул. „Дунав“ 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000505821, идентификационен номер по ДДС №
BG000505821, представляван от Бейсим Руфад Расим
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на Община Исперих – Бейсим Руфад Расим да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” в размер на 170 575,28 лева, (сто и седемдесет хиляди
петстотин седемдесет и пет лева и двадесет и осем ст.) за обезпечаване на 100 % от
заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ №17/07/2/0/00640 от 30.01.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ за
Проект “Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез ремонт и
оборудване на читалище „Съзнание – 1891“, гр.Исперих”, сключен между ДФ
„Земеделие“ и Община Исперих
2. Възлага на кмета на община Исперих да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор №17/07/2/0/00640 и да ги представи пред
ДФ „Земеделие”.
3. 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 съобщаването
му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Исперих,
проведено на29.11.2019г. , Протокол № 55 , т 13 от дневния ред по доклад № 364 /
28.11.2019г. при кворум от 22 общински съветника и след проведено съгласно чл 27,
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ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно
гласуване - с 22 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с
официалния печат на общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.

Преминаваме към гласуване на второто решение
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на29.11.2018 г. от 14.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Подготовка на пакет от документи, необходими за получаване на
авансово плащане по договор № 17/07/2/0/00640/30.01.2018 г. за отпускане на
финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ във връзка с реализация на проект “Запазване на духовния
и културен живот на населението, чрез ремонт и оборудване на читалище „Съзнание –
1891“, 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.
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
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За

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
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 611
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал.6, т.2 от Наредба №12
от 25.07.2016 г., договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№17/07/2/0/00640 от 30.01.2018 г. и Анекс №1 /27.11.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“ за
Проект “Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез ремонт и
оборудване на читалище „Съзнание – 1891“, гр.Исперих”, сключен между ДФ
„ЗЕМЕДЕЛИЕ“ и ОБЩИНА ИСПЕРИХ, седалище и адрес на управление гр.Исперих,
ул. „Дунав“ 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000505821, идентификационен номер по ДДС №
BG000505821, представляван от Бейсим Руфад Расим
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на Община Исперих – Бейсим Руфад Расим да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” в размер на 34 115,06 лева, (тридесет и четири хиляди
сто и петнадесет лв. и шест ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на
разходите за ДДС към искане за авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №17/07/2/0/00640 от 30.01.2018 г. по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
г.“ за Проект “Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез ремонт и
оборудване на читалище „Съзнание – 1891“, гр.Исперих ”, сключен между ДФ
„Земеделие“ и Община Исперих
2. Възлага на кмета на община Исперих да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор №17/07/2/0/00640 и да ги представи пред
ДФ „Земеделие”.
3. 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 съобщаването
му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Исперих,
проведено на29.11.2019г. , Протокол № 55 , т 13 от дневния ред по доклад № 364 /
28.11.2019г. при кворум от 22 общински съветника и след проведено съгласно чл 27,
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ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно
гласуване - с 22 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с
официалния печат на общински съвет Исперих.

ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
В залата не виждам граждани.
Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред.
Не виждам.
Преминаваме към последна точка от дневния ред.
ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги,
На 20.11.2019г. с Изх.№ 359 сме изпратили писмо до Управителя на «
Агротайм» ЕООД гр. Исперих, с което го каним на редовното заседание на Общински
съвет Исперих на 29.11.2019г. за да представи пред Вас становището на « Агротайм»
ЕООД, относно въздействието върху околната среда и околните населени места, във
връзка с изработването на ПУП – ПП за изграждането на тръбопровод за течни торови
маси от поземлен имот № 000 089, ЕКАТТЕ 32874, землище гр. Исперих до ПИ №
032076, землище с. Яким Груево ЕКАТТЕ 87285.
С писмо № 297 от 23.11.2019 г. ни уведомяват, че Управителя г-н Иван Иванов
не може да присъства на заседанието, поради отсъствието му от страната.
Желаещите могат да се запознаят по подробно с документите, които са в
деловодството на Общински съвет Исперих.
Имате ли въпроси уважаеми общински съветници?
Няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното заседание на Общински
съвет Исперих проведено на 29.11.2018 г. и приключи в 16.00 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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