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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 58 
 

 

от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

07.02.2019 година 
 

Днес 07.02.2019 г. от 14.00 часа се проведено 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 27 общински 

съветници. Отсъстват общинските съветници Турхан Ибрям, а общинския съветник 

Шенгюл  Юсуф няма да участва в гласуването и заседанието поради времена 

неработоспособност. 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 кметовете  на Община Исперих г-жа Нехире Юмер и г-жа Айджан Бейтула и  

кметове на кметства. 

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

Общински съвет Исперих. 

  

 Въпроси, мнения, предложения по предварително обявения проекто дневния ред 

имате ли колеги? 

 Няма. 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне основните месечни заплати на кмета на Община Исперих и на  

кметовете на кметства, считано от 01.01.2019 г.  

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

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови 

разходи за 2018 г. 
3. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализиране на месечните наемни цени на общинските жилища, 

собственост на Община Исперих 

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

                 Относно: Предложение за определяне на минимални и максимални цени за 

таксиметров превоз на пътници на територията на община Исперих.  

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

Относно: Продажба на поземлен имот №61875.33.459; поземлен имот 

№61875.33.460  и  №61875.33.521, находящи се в с.Райнино, община Исперих,  област 

Разград 

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

Относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна   на 

поземлен имот №017074 с НТП „Сметище“, с. Лъвино, общ. Община Исперих 

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

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ Павилион № 2 на Общински пазар – гр. Исперих  

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

Относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна и 

промяна в начина на трайно ползване на поземлен имот №000106 с НТП „Депо-

индустриални отпадъци“, с. Лъвино, общ. Община Исперих 

9. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно:Продажба на  масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1, находяща 

се в с.Белинци, община Исперих, област Разград   

 

10. 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 здравни дейности на територията на община Исперих 

 

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

Относно: Отдаване под аренда на поземлени имоти, находящи се в  

с. Райнино, община Исперих    

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

Относно: Делба на поземлен имот №03472.290.17, находящ се в с.Белинци, 

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

Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 8 на Общински пазар – 

гр. Исперих с наемател Събка Тодорова Атанасова 

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

Относно: Разработване на ПУП – ПП / парцеларен план/ за изграждане на 

тръбопровод за течни торови маси от поземлен имот № 000089, ЕКАТТЕ 32874, 

местност „ Юксек Юстю“ – землище гр. Исперих до поземлен имот № 032 076, 

ЕКАТТЕ 87285, местност „ Тушанлъка“- землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. 

Разград и одобряване на Задание. 

 

 



 3 

15. Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община 

Исперих. 

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на младежките дейности в 

Община Исперих за 2018 г. и на Общински план за младежта на община 

Исперих за 2019 г. 

16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

17. Разни. 

 

 

 

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне основните месечни заплати на кмета на Община Исперих 

и на кметовете на кметства, считано от 01.01.2019 г.  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми г-н Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

С приемането на Постановление на министерски съвет (ПМС) №4 от 10.01.2019 г. 

за изменение и допълнение на ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните 

организации и дейности е регламентиран нов начин за определяне на индивидуалните  

основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства. Предвидено е 

конкретните размери да се определят от съответния общински съвет при условията на 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМЗМА), като 

размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на 

министър. Индивидуалните им основни месечни заплати се определят в рамките на 

разходите за персонал, определени по приетите  с Решение № 277 на Министерския 

съвет от 24.04.2018 г. (изм. с РМС № 776 от 30.10.2018 г.) стандарти за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.   

 

Във връзка с това  предлагам Общинския съвет да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.5, ал.16 и чл.8, ал.3 от ПМС№67 от 14.04.2010г за заплатите в 

бюджетните оргаснизации и дейности и във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация,  

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

  

1. Определя основните месечни заплати на  кмета на Община Исперих и на 

кметовете на кметства, считано от 01.01.2019 г., както следва: 
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№ по ред Длъжност 
Основна месечна 

заплата 

1 Кмет на община Исперих 3300.00 

2 Кмет на кметство Подайва 1070.00 

3 Кмет на кметство Китанчево 1070.00 

4 Кмет на кметство Лъвино 950.00 

5 Кмет на кметство Вазово 900.00 

6 Кмет на кметство Тодорово 900.00 

7 Кмет на кметство Духовец 900.00 

8 Кмет на кметство Йонково                                                             900.00 

9 Кмет на кметство Лудогорци 900.00 

10 Кмет на кметство Свещари 900.00 

11 Кмет на кметство Белинци 840.00 

12 Кмет на кметство Голям Поровец 840.00 

13 Кмет на кметство Делчево 840.00 

14 Кмет на кметство Малко Йонково                                                             840.00 

15 Кмет на кметство Старо Селище 840.00 

16 Кмет на кметство Средоселци 840.00 

17 Кмет на кметство Райнино 840.00 

18 Кмет на кметство Печеница 800.00 

19 Кмет на кметство Драгомъж 800.00 

20 Кмет на кметство Бърдоква 800.00 

21 Кмет на кметство Къпиновци 800.00 

22 Кмет на кметство Яким Груево 800.00 

23 Кмет на кметство Малък Поровец 800.00 

 

 

Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, становището на председателя на постояната  комисия по „ Финанси и 

бюджет“. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 04.02.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Преминаваме към обсъждане на докладната записка и проекта за решение. 

 Заповядайте г-н Тодоров. 

 

 Венцислав Тодоров – общински съветник от политически представената 

група на ГЕРБ. 

 На каква база е увеличението на заплатите на кмета и кметовете по кметства? 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Увеличението на трудовите възнаграждения се прави на основание  

Постановление на Менестерски съвет. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

 Искам да попитам кметовете на населените места дали заслужават това 

увеличение? 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

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

спорт и туризъм» 

 Обвързани ли са заплатите със събираемостта на данъците по населени места? 

 

 Отговор на питанията даде Кмета на общината г-н Бейсим Руфад. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Имате ли други въпроси. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване, което е поименнно. 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 07.02.2019 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Определяне основните месечни заплати на кмета на Община Исперих и на  

кметовете на кметства, считано от 01.01.2019 г.  

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД   Въздържал се П  
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 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ  против  П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА   Въздържал се П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД   Въздържал се П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА  против  П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД  За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ      

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 22 2 3 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 625 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.5, ал.16 и чл.8, ал.3 от ПМС№67 от 14.04.2010г за заплатите в 

бюджетните оргаснизации и дейности и във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация,  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

  

1. Определя основните месечни заплати на  кмета на Община Исперих и на 

кметовете на кметства, считано от 01.01.2019 г., както следва: 

 

№ по ред Длъжност 
Основна месечна 

заплата 

1 Кмет на община Исперих 3300.00 

2 Кмет на кметство Подайва 1070.00 

3 Кмет на кметство Китанчево 1070.00 
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4 Кмет на кметство Лъвино 950.00 

5 Кмет на кметство Вазово 900.00 

6 Кмет на кметство Тодорово 900.00 

7 Кмет на кметство Духовец 900.00 

8 Кмет на кметство Йонково                                                             900.00 

9 Кмет на кметство Лудогорци 900.00 

10 Кмет на кметство Свещари 900.00 

11 Кмет на кметство Белинци 840.00 

12 Кмет на кметство Голям Поровец 840.00 

13 Кмет на кметство Делчево 840.00 

14 Кмет на кметство Малко Йонково                                                             840.00 

15 Кмет на кметство Старо Селище 840.00 

16 Кмет на кметство Средоселци 840.00 

17 Кмет на кметство Райнино 840.00 

18 Кмет на кметство Печеница 800.00 

19 Кмет на кметство Драгомъж 800.00 

20 Кмет на кметство Бърдоква 800.00 

21 Кмет на кметство Къпиновци 800.00 

22 Кмет на кметство Яким Груево 800.00 

23 Кмет на кметство Малък Поровец 800.00 

 

 

Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови 

разходи за 2018 г. 
 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

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

 Уважаеми общински съветници, 

 

С Решение № 461 от 01.02.2018 г. на Общински съвет - Исперих е приет бюджета 

на община Исперих за 2018 г., изменен с Решение № 548 от 28.06.2018 г.,  Решение № 

584 от 20.09.2018 г., Решение № 587 от 11.10.2018 г., и Решение № 612 от 20.12.2018 г. 

 

Във връзка с изпълнението на обектите и изплатените в последните работни дни 

на 2018 г. средства по проекти, финансирани от Европейския съюз е необходимо да се 

направи следващата актуализация на поименния списък за капиталови разходи на 

община Исперих за 2018 година, както следва: 
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При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих 

 

Актуализирани обекти: 

 

- Обект „Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с 

увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в 

прилежащото дворно пространство”-стопански инвентар по Проект 

BG16RFOP001-5.001-0021-C01”; (II.4.1.1) –увеличава се планираната стойност от 

23 645 лв. на 24 894 лв. Средствата са от Европейския съюз. 

 

Нови обекти: 

 

- Обект „Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез ремонт 

и оборудване на читалище "Съзнание-1891", Исперих по Проект 17/07/2/0/00640” 

(I.4.1.1). Обектът се добавя в инвестиционната програма със стойност 181 692, на 

база реално извършени плащания във връзка с изпълнението му .  

 

Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих 

са отразени в приложение № 1 към настоящата докладна, като общата рамка на 

капиталовите разходи възлиза на – 3 708 578 лв.  

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г., чл. 124, ал. 2 

и 3  и  чл. 127, ал. 1 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2018 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  3 708 578 лв.  

 

На основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на 

Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс.  

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, становището на председателя на постояната  комисия по „ Финанси и 

бюджет“. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 
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Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 04.02.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин да докладвате становището на участващата комисия. 

 

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

развитие» 

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

04.02.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих 
 Преминаваме към обсъждане на  докладната записка и проекта за решение. 

 Заповядайте колеги. 

 Има ли желаещи да вземат отношение? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 07.02.2019 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови 

разходи за 2018 г. 
 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  
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 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД  За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ      

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 626 

 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г., чл. 124, ал. 2 

и 3  и  чл. 127, ал. 1 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2018 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  3 708 578 лв.  

 

На основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на 

Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс.  
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 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализиране на месечните наемни цени на общинските жилища, 

собственост на Община Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров -. Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно чл.22 и чл.26 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища при Община Исперих наемните цени на общинските жилища се определят по 

цени, приети от Общинския съвет и се актуализират при промяна размера на 

минималната работна заплата. 

 През 2016г. с Решение №48 по Протокол №8 от 25.02.2016г. Общински съвет 

Исперих определи месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна жилищна площ за 

общинските жилища в размер на 1,48 лв./кв.м. През 2017г.  и 2018г. месечните наемни 

цени на жилищата не бяха актуализирани. 

 С постановление №320 от 20 декември 2018г. за определяне на нов размер на 

минималната работна заплата за страната Министерският съвет определя от 1 януари 

2018г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 560 лева за 

пълен работен месец. 

 Предвид икономическите и демографските условия в нашата община и 

обстоятелството, че в общинските жилища са настанени предимно социално слаби 

семейства, считаме че увеличаването на месечните наемни цени ще бъде непосилно за 

техните финансови възможности и в същото време ще е в противоречие със социалната 

политика на Община Исперих. 

    

  Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе 

следните 

     Р Е Ш Е Н И Я :   

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, чл.45а от  Закона за общинската 

собственост и чл.22 и чл.26 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища при Община Исперих  

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

   

І. Оставя без промяна от 1 януари 2019г. на месечната наемна цена за 1 кв.м. 

полезна жилищна площ за общинските жилища, определена с Решение №48 по 

Протокол №8 от 25.02.2016г.  на Общински съвет Исперих - в размер на 1,48 лв./кв.м. 

 

ІІ.  Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 
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ІІІ. 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 председателя на постояната  комисия по „ Финанси и 

бюджет“. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 04.02.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин да докладвате становището на участващата комисия. 

 

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

развитие» 

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

04.02.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф като председател на участваща комисия. 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

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

04.02.2019 г. от 11.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

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

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, мнения по докладната записка и проекта за решение 

имате ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 07.02.2019 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализиране на месечните наемни цени на общинските жилища, 

собственост на Община Исперих 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР   Въздържал се П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ   Въздържал се П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД  против  П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН   Въздържал се П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ   Въздържал се П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН   Въздържал се П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ   Въздържал се П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ   Въздържал се П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД  против  П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ   Въздържал се П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД    Въздържал се П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ      

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 16 2 9 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 627 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, чл.45а от  Закона за общинската 

собственост и чл.22 и чл.26 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища при Община Исперих  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

   

І. Оставя без промяна от 1 януари 2019г. на месечната наемна цена за 1 кв.м. 

полезна жилищна площ за общинските жилища, определена с Решение №48 по 

Протокол №8 от 25.02.2016г.  на Общински съвет Исперих - в размер на 1,48 лв./кв.м. 

 

ІІ.  Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

ІІІ. Настоящето 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: Предложение за определяне на минимални и максимални цени за 

таксиметров превоз на пътници на територията на община Исперих.  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози е необходимо 

общинският съвет да актуализира минималните и максималните цени  за таксиметров  



 15 

превоз  на пътници за един километър пробег по съответната тарифа валидни за  

територията на Община Исперих. 

 

Предвид горепосоченото предлагам Общински съвет-Исперих да вземе следното 

                                                                  

             

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 На основание чл. 21 , ал.1, т.23 и ал.2  от  ЗМСМА и  чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 

от Закона за автомобилните превози  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

I. Определя минималните и максималните цени за таксиметров   превоз   на 

пътници за един километър пробег валидни за територията на Община Исперих както 

следва: 

 По дневна тарифа минимална цена – 0.75 лв. , максимална цена – 1 лв. 

 По нощна тарифа  - минимална цена – 1.20 лв. , максимална цена – 1.50 лв. 

Възлага на Кмета на община Исперих да предприеме последващите съгласно 

закона действия. 

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

Областния   управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването  му 

пред Административен съд- гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, становището на председателя на постояната  комисия по „ Финанси и 

бюджет“. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 04.02.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин да докладвате становището на участващата комисия. 

 

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

развитие» 

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

04.02.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 
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             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 04.02.2019 г. от 

15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекта за 

решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 07.02.2019 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Предложение за определяне на минимални и максимални цени за 

таксиметров превоз на пътници на територията на община Исперих.  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  
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11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД  За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ      

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 628 

 

На основание чл. 21 , ал.1, т.23 и ал.2  от  ЗМСМА и  чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 

от Закона за автомобилните превози  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

I. Определя минималните и максималните цени за таксиметров   превоз   на 

пътници за един километър пробег валидни за територията на Община Исперих както 

следва: 

 По дневна тарифа минимална цена – 0.75 лв. , максимална цена – 1 лв. 

 По нощна тарифа  - минимална цена – 1.20 лв. , максимална цена – 1.50 лв. 

Възлага на Кмета на община Исперих да предприеме последващите съгласно 

закона действия. 

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

Областния   управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването  му 

пред Административен съд- гр. 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 поземлен имот №61875.33.459; поземлен имот 

№61875.33.460  и  №61875.33.521, находящи се в с.Райнино, 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 три незастроени поземлени имоти, находящи 

се в с.Райнино, община Исперих, за които има постъпили заявления за закупуване от 

физически лица.   

Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2019год. за продажба.   

    Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:      

1. Има изявен интерес за закупуването на  имотите.    

2. Реализиране на постъпления от продажбата. 

   

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет  Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлени  имоти   

да се проведе процедура по продажба на същите с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2019 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 

1.Поземлен имот № 61875.33.459 (шестдесет и една хиляди осемстотин 

седемдесет и пет точка тридесет и три точка четиристотин петдесет и девет) с начин на 

трайно ползване ниско застрояване, с начин на трайно предназначение на територията 

урбанизирана с площ 720 (седемстотин и двадесет) кв.м. с местонахождение на имота – 

с.Райнино, ул. „Арда“, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на 

селото, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на ИД на АГКК  при съседи на 

имота: имоти с № 61875.33.127; № 61875.33.126; № 61875.33.389 и № 61875.33.460, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 6768 от 19.11.2018год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 19.11.2018год., вх. рег. № 3445,  том 12,  № 45129. 

1.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           

1 736,00 (хиляда седемстотин тридесет и шест) лева, която е пазарна оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 11.12.2018 год. 

1.2.  Данъчната оценка на имота е в размер на 1 503,40 (хиляда петстотин и три 

лева и четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000015 от 07.01.2019 год. на отдел МДТ при община Исперих. 
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2.Поземлен имот № 61875.33.460 (шестдесет и една хиляди осемстотин 

седемдесет и пет точка тридесет и три точка четиристотин и шестдесет) с начин на 

трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди, с начин на трайно 

предназначение на територията урбанизирана с площ 509 (петстотин и девет) кв.м. с 

местонахождение на имота – с.Райнино, ул. „Арда“, община Исперих, област Разград 

по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на ИД 

на АГКК  при съседи на имота: имоти с № 61875.33.127; № 61875.33.459; № 

61875.33.389 и № 61875.33.707, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6769 

от 19.11.2018год., вписан в Агенцията по вписванията на 19.11.2018год., вх. рег. № 

3444,  том 12,  № 45128. 

2.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           

1 227,00 (хиляда двеста двадесет и седем) лева, която е пазарна оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 11.12.2018 год. 

2.2.  Данъчната оценка на имота е в размер на 1 062,80 (хиляда шестдесет и два 

лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000016 от 07.01.2019 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

  
3.Поземлен имот № 61875.33.521 (шестдесет и една хиляди осемстотин 

седемдесет и пет точка тридесет и три точка петстотин двадесет и едно) с начин на 

трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди, с начин на трайно 

предназначение на територията урбанизирана с площ 924 (деветстотин двадесет и 

четири) кв.м. с местонахождение на имота – с.Райнино, ул. „Христо Ботев“ № 54, 

община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със 

Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на ИД на АГКК  при съседи на имота: имоти с № 

61875.33.77; № 61875.33.78; № 61875.33.76; № 61875.33.75; № 61875.33.74 и № 

61875.33.392, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6776 от 12.12.2018год., 

вписан в Агенцията по вписванията на 13.12.2018год., вх. рег. № 3660,  том 13,  № 

45345. 

3.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           

2 059,00 (две хиляди петдесет и девет) лева, която е пазарна оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 19.12.2018 год. 

3.2.  Данъчната оценка на имота е в размер на 1 929,30 (хиляда деветстотин 

двадесет и девет лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000017 от 07.01.2019 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

  

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

 

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

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 
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Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

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

04.02.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 04.02.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Няма постъпило становище в деловодството на Общински съвет Исперих от 

Кмета на кметство с. Райнино. 

 Има ли желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекта за 

решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 07.02.2019 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот №61875.33.459; поземлен имот 

№61875.33.460  и  №61875.33.521, находящи се в с.Райнино, община Исперих,  област 

Разград 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  



 21 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД  За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ      

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 629 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет  Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлени  имоти   

да се проведе процедура по продажба на същите с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2019 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 

1.Поземлен имот № 61875.33.459 (шестдесет и една хиляди осемстотин 
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седемдесет и пет точка тридесет и три точка четиристотин петдесет и девет) с начин на 

трайно ползване ниско застрояване, с начин на трайно предназначение на територията 

урбанизирана с площ 720 (седемстотин и двадесет) кв.м. с местонахождение на имота – 

с.Райнино, ул. „Арда“, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на 

селото, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на ИД на АГКК  при съседи на 

имота: имоти с № 61875.33.127; № 61875.33.126; № 61875.33.389 и № 61875.33.460, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 6768 от 19.11.2018год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 19.11.2018год., вх. рег. № 3445,  том 12,  № 45129. 

1.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           

1 736,00 (хиляда седемстотин тридесет и шест) лева, която е пазарна оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 11.12.2018 год. 

1.2.  Данъчната оценка на имота е в размер на 1 503,40 (хиляда петстотин и три 

лева и четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000015 от 07.01.2019 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

  
2.Поземлен имот № 61875.33.460 (шестдесет и една хиляди осемстотин 

седемдесет и пет точка тридесет и три точка четиристотин и шестдесет) с начин на 

трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди, с начин на трайно 

предназначение на територията урбанизирана с площ 509 (петстотин и девет) кв.м. с 

местонахождение на имота – с.Райнино, ул. „Арда“, община Исперих, област Разград 

по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на ИД 

на АГКК  при съседи на имота: имоти с № 61875.33.127; № 61875.33.459; № 

61875.33.389 и № 61875.33.707, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6769 

от 19.11.2018год., вписан в Агенцията по вписванията на 19.11.2018год., вх. рег. № 

3444,  том 12,  № 45128. 

2.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           

1 227,00 (хиляда двеста двадесет и седем) лева, която е пазарна оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 11.12.2018 год. 

2.2.  Данъчната оценка на имота е в размер на 1 062,80 (хиляда шестдесет и два 

лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000016 от 07.01.2019 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

  
3.Поземлен имот № 61875.33.521 (шестдесет и една хиляди осемстотин 

седемдесет и пет точка тридесет и три точка петстотин двадесет и едно) с начин на 

трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди, с начин на трайно 

предназначение на територията урбанизирана с площ 924 (деветстотин двадесет и 

четири) кв.м. с местонахождение на имота – с.Райнино, ул. „Христо Ботев“ № 54, 

община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със 

Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на ИД на АГКК  при съседи на имота: имоти с № 

61875.33.77; № 61875.33.78; № 61875.33.76; № 61875.33.75; № 61875.33.74 и № 

61875.33.392, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6776 от 12.12.2018год., 

вписан в Агенцията по вписванията на 13.12.2018год., вх. рег. № 3660,  том 13,  № 

45345. 

3.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           

2 059,00 (две хиляди петдесет и девет) лева, която е пазарна оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 19.12.2018 год. 

3.2.  Данъчната оценка на имота е в размер на 1 929,30 (хиляда деветстотин 

двадесет и девет лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000017 от 07.01.2019 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

  

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 
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настоящото решение.  

 

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

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна   на 

поземлен имот №017074 с НТП „Сметище“, с. Лъвино, общ. Община Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

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

 Уважаеми общински съветници, 

Поземлен имот №017074 (нула седемнадесет нула седемдесет и четир) с начин 

на трайно ползване „Сметище“ с площ 6,013 (шест цяло нула тринадесет) декара, 

категория – III (трета) с местонахождение на имота с. Лъвино, община Исперих, област 

Разград, местност „Кърмъш Кору“ по Карта на възстановената собственост при 

граници на имота имоти с №017073, №017042, №000103  и №017062 е актуван с Акт за 

публична общинска собственост №2020 от 10.05.2008г. Имотът е придобит от Община 

Исперих с Нотариален акт № 122, том V, рег. № 3604 от 2008год., ползван е до 

закриването на общинското депо за битови отпадъци в с.Лъвино като сметище, но по 

картата на въстановената собственост е с начин на трайно ползване „Нива“. 

Във връзка с отпадналата необходимост имот № 017074 в с.Лъвино да се ползва 

като сметище е необходимо да се промени характера на собствеността от публична в 

частна. 

 Съгласно чл.3, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост публична 

общинска собственост са „други имоти, предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет“. 

Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост „Имотите и вещите-

публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по 

чл.3, ал.2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост“. 

 

Предвид гореизложеното, 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.6, ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост  и чл.5, ал. 1 от Наредба №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

I.  1. Обявява от публична в частна общинска собственост поземлен имот 

№017074 (нула седемнадесет нула седемдесет и четири) в землището на с. Лъвино, с 

ЕКАТТЕ 44358, Община Исперих, област Разград, местност „Кърмъш Кору“.   

2. Извършената промяна следва да бъде отразена в съответния акт за публична 

общинска собственост и да се състави нов акт за частна общинска собственост. 

  

II. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие» 

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

04.02.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 04.02.2019 г. от 13.00 

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

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 04.02.2019 г. от 

15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Откривам процедурата по обсъждане на докладната записка и проекта за 

решение. 

 Въпроси, предложения, мнения? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 07.02.2019 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна   на 

поземлен имот №017074 с НТП „Сметище“, с. Лъвино, общ. Община Исперих 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР  против  П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ   Въздържал се П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД  против  П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН   Въздържал се П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ   Въздържал се П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН  против  П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  
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 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ   Въздържал се П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД  против  П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ  против  П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД   Въздържал се П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ      

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 17 5 5 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 630 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост  и чл.5, ал. 1 от Наредба №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

I.  1. Обявява от публична в частна общинска собственост поземлен имот 

№017074 (нула седемнадесет нула седемдесет и четири) в землището на с. Лъвино, с 

ЕКАТТЕ 44358, Община Исперих, област Разград, местност „Кърмъш Кору“.   

2. Извършената промяна следва да бъде отразена в съответния акт за публична 

общинска собственост и да се състави нов акт за частна общинска собственост. 

  

II. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
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Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ Павилион № 2 на Общински пазар – гр. Исперих  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 588 по Протокол №53 от 11.10.2018год. са определени условията 

на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на Павилион №2 на 

Общински пазар Исперих. В изпълнение на решението са организирани и проведени 

публични търгове съответно на 06.11.2018год. и повторен търг на 13.11.2018год., но без 

участници. На 18.12.2018год., се проведе редовен търг с един участник, който спечели 

търга, но в последствие се отказа да сключи договор за наем. На повторния търг, който 

се проведе на 03.01.2019г. нямаше участници. 

Предложението ни за ново решение на Общински съвет Исперих е началната 

месечна наемна тръжна цена в размер на 375,00 лева, определена съгласно Тарифа за 

определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м 

реална площ –Приложение № 1 към Наредба № 27 на ОбС Исперих да се намали с 30%. 

 

  Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет  - Исперих да вземе 

следните 

                                                   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 № 2 на Общински пазар –  Исперих с площ 

37,50 кв.м. за срок от 5 (пет) години с цел:  

 - създаване на по-добри  условия за стопанисване; 

- реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на Павилион № 2 от Общински пазар – гр. Исперих, представляващ павилион от 

недвижим имот - частна общинска собственост, актуван  с АОС № 6655 от 10.04.2018 

г.при следните условия: 

 

1. Площ на Павилион № 2 – 37,50 (тридесет и седем цяло и петдесет)  кв.м. 

2. Срок  на договора за наем - 5  (пет) години.  

3. Предназначение на обекта – магазин за месо и месни продукти.  
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4. Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 262,50 

(двеста шестдесет и два лева и петдесет стотинки) лева, съгласно Тарифа за определяне 

на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв. м. реална площ от 

общински недвижими имоти - Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет – 

Исперих, намалена с 30%. 

5. Да се определи стъпка за наддаване в размер на 26,00 (двадесет и шест) лева.  

 

 ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе 

публичния търг с явно наддаване и сключи договор за наем.       

 

 ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие» 

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

04.02.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 04.02.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 04.02.2019 г. от 

15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, мнения? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 07.02.2019 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 № 2 на Общински пазар – гр. Исперих  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  
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22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ      

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 631 

 

 

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 № 2 на Общински пазар –  Исперих с площ 

37,50 кв.м. за срок от 5 (пет) години с цел:  

 - създаване на по-добри  условия за стопанисване; 

- реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на Павилион № 2 от Общински пазар – гр. Исперих, представляващ павилион от 

недвижим имот - частна общинска собственост, актуван  с АОС № 6655 от 10.04.2018 

г.при следните условия: 

 

1. Площ на Павилион № 2 – 37,50 (тридесет и седем цяло и петдесет)  кв.м. 

2. Срок  на договора за наем - 5  (пет) години.  

3. Предназначение на обекта – магазин за месо и месни продукти. 

4. Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 262,50 

(двеста шестдесет и два лева и петдесет стотинки) лева, съгласно Тарифа за определяне 

на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв. м. реална площ от 

общински недвижими имоти - Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет – 

Исперих, намалена с 30%. 

5. Да се определи стъпка за наддаване в размер на 26,00 (двадесет и шест) лева.  

 

 ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе 

публичния търг с явно наддаване и сключи договор за наем.       

 

 ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна и 

промяна в начина на трайно ползване на поземлен имот №000106 с НТП „Депо-

индустриални отпадъци“, с. Лъвино, общ. Община Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

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

 Уважаеми общински съветници, 

Поземлен имот №000106 (нула нула нула сто и шест) с начин на трайно 

ползване „Депо-индустриални отпадъци“ с площ 46,013 (четиридесет и шест цяло 

тринадесет) декара, категория – III (трета) с местонахождение на имота с. Лъвино, 

община Исперих, област Разград, местност „Фети Кору“ по Карта на възстановената 

собственост при граници на имота имоти с №000107, №017029, №030061, №000101, 

№000102, №000103 и №017042 е актуван с Акт за публична общинска собственост 

№1065 от 26.03.2003г. 

Във връзка с проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови 

отпадъци в ПИ 000106 в землището на с. Лъвино, Община Исперих“ – Община 

Исперих с изпълнител „Строителство и строителни машини“ ЕООД град Върбица е 

извършена техническа и биологична рекултивация на поземления имот, за които са 

съставени Протокол от 28.10.2015г. за приемане на техническа рекултивация на обекта 

и Протокол от 12.01.2018г. за приемане на етап „Биологична рекултивация – трета 

година“ 

С оглед извършената техническа и биологична рекултивация имотът 

понастоящем няма предназначението „Депо-индустриални отпадъци“. 

Това налага да се извърши промяна на НТП на имота от „Депо-индустриални 

отпадъци“, в НТП „Друг вид земеделска земя“, която промяна може да стане с решение 

на Общинския съвет. 

Изготвена е скица на имота, от която е видна площта, за която се предвижда 

промяна на НТП, а именно целия имот. 

Съгласно чл.3, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост публична 

общинска собственост са „други имоти, предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет“. 

Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост „Имотите и вещите-

публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по 

чл.3, ал.2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост“. 
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Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет  Исперих да вземе 

следните  

                                                              

 Р Е Ш Е Н И Я: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост, и чл.5, ал. 1 от Наредба №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих и чл.78а от 

ППЗСПЗЗ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

I. 1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Депо-

индустриални отпадъци“, в НТП „Друг вид земеделска земя“ на поземлен имот 

№000106 (нула нула нула сто и шест) с начин на трайно ползване Депо-индустриални 

отпадъци с площ 46,013 (четиридесет и шест цяло тридесет) декара, категория – III 

(трета) с местонахождение на имота с. Лъвино, с ЕКАТТЕ 44358, Община Исперих, 

област Разград, местност „Фети Кору“ по Карта на възстановената собственост при 

граници на имота имоти с №000107, №017029, №030061, №000101, №000102, №000103 

и №017042 актуван с Акт за публична общинска собственост №1065 от 26.03.2003г. 

2. Обявява от публична в частна общинска собственост поземлен имот №000106 

(нула нула нула сто и шест) в землището на с. Лъвино, с ЕКАТТЕ 44358, Община 

Исперих, област Разград, местност „Фети Кору“ поради промяна НТП на гореописания 

имот. 

3. Извършената промяна следва да бъде отразена в съответния акт за публична 

общинска собственост и да се състави нов акт за частна общинска собственост. 

II. Възлага на Кмета на Община Исперих да подаде заявление до Общинска 

служба по земеделие град Исперих за промяна на начина на трайно ползване на 

поземлен имот №000106 (нула нула нула сто и шест) в землището на с. Лъвино, с 

ЕКАТТЕ 44358, Община Исперих, област Разград, местност „Фети Кору“ , за „Друг вид 

земеделска земя“. 

III. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие» 

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

04.02.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 



 33 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 04.02.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 04.02.2019 г. от 

15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Становището на Кмета на кметство с. Лъвино. 

  

 Гюрсел Мустафа – Кмет на кметство с. Лъвино. 

 Смятам, че след приключване на три годишния гратисен период посочения 

терен трябва да стане пасище, а такова може да стане мисля че с Решение на 

Министерството на земеделието. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други въпроси, мнения, предложения? 

 Заповядайте г-н Фераим 
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 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група 

на ДПС. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 Няма да изчитам всичко по документа. След възлагането на заданието от община 

Исперих с договор от 2004 г. за оператор на депото е определен « АСА» ЕООД, който е 

подържал депото до 16.07.2009г. Със Заповед № 272/ 16.07.2009г. директора на РИОСВ 

– Русе преустановява експлоатацията на депото. Площадката на депото попада в имот 

№ 000106, ЕКАТТЕ 44358 местност « Фети кору» в землището на с. Лъвино. Вид 

собственост общинска публична с обща площ на депото 46 декара. След завършване на 

рекултивацията на общинското депо в имот № 000106 той ще бъде с начин на трайно 

ползване « пасище» Предлагам в частта « за друг вид земеделска земя» да се впище « 

пасище». От публична собственост да стане частна общинска собственост. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Първо да уточним ние можем ли да определим статут на « пасище». Първо 

трябва да сменим от публична в частна и след това да внесем допълнително искане до 

министъра да стане  пасище. По закон ние не можем да определяме пасищата. 

 

 Постъпи предложение от Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и 

обществен ред» докладната записка да бъде разгледана на следващо заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми колеги, 

Формулирам проекта за решение по тази докладна: 

Общински съвет Исперих 

Връща докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих относно: 

Промяна в характера на собствеността от публична в частна и промяна в начина на 

трайно ползване на поземлен имот №000106 с НТП „Депо-индустриални отпадъци“, с. 

Лъвино, общ. Община Исперих за доработване на проекта за решение и определяне на 

начина на трайно ползване  на имота 

Докладната записка да бъде разгледана на следващо заседание на Общински 

съвет Исперих. 

Преминаваме към глрасуване на предложението. 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 632 

 

На основание чл 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 
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    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

      РЕШИ: 

1. Връща докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих 

относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна и 

промяна в начина на трайно ползване на поземлен имот №000106 с НТП 

„Депо-индустриални отпадъци“, с. Лъвино, общ. Община Исперих за 

доработване на проекта за решение и определяне на начина на трайно 

ползване  на имота. 

2. Докладната записка да бъде разгледана на следващо заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно:Продажба на  масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1, находяща 

се в с.Белинци, община Исперих, област Разград   

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на община Исперих е депозирано заявление в вх.№ОС-

587/11.12.2018год.  за закупуване на сграда № 03472.30.27.1 по кадастралната карта на 

с. Белинци, построена в местността «Ясак край село» с площ 89 кв.м, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6255/29.08.2016 год. Сградата е построена в имот № 

03472.30.27 с площ 3074 кв.м собственост на Агенция «Пътна инфраструктура» - 

Областно пътно управление – гр.Разград.   

   Сградата е включена в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2019г. за продажба. За нея 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  сградата.    

2. Реализиране на постъпления от продажбите. 

  

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона 

за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 от Наредба № 27 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 
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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 2019 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Дава съгласие за  продажба чрез публичен търг с явно наддаване на:      

1. Масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1 (нула три хиляди четиристотин 

седемдесет и две точка тридесет точка двадесет и седем тачка едно) с начин на трайно 

предназначение За друг вид сграда за обитаване със застроена площ 89 (осемдесет и 

девет) кв.м, находящ се в с.Белинци, местност „Ясак край село“, община Исперих, 

област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-18-

35/18.08.2005год. на ИД на АК при граници на имота: имоти с № 03472.29.11; № 

03472.30.26; №03472.30.20; № 03472.30.30 и № 03472.29.6, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 6255 от 29.08.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 

29.08.2016год. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

3 005,00 (три хиляди и пет) лева, която е пазарна цена на сградата, определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от  19.12.2018 г. 

1.3.Данъчната оценка на сградата е в размер на 1367,30 (хиляда триста 

шестдесет и седем лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000018/07.01.2019 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

  ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих  да определи условията на публичния 

търг и да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящите  решения.  

 

  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 Хюсеин. 

 

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

развитие» 

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

04.02.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 04.02.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 04.02.2019 г. от 

15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Становището на Кмета на кметство с. Белинци. 

 

 Севгин Сюлейман – Кмет на кметство с. Белинци – нямам възражения. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, мнения по проекта за решение? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 07.02.2019 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно:Продажба на  масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1, находяща 

се в с.Белинци, община Исперих, област Разград   

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ      

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 633 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона 

за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, 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 2019 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Дава съгласие за  продажба чрез публичен търг с явно наддаване на:      

1. Масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1 (нула три хиляди четиристотин 

седемдесет и две точка тридесет точка двадесет и седем тачка едно) с начин на трайно 

предназначение За друг вид сграда за обитаване със застроена площ 89 (осемдесет и 

девет) кв.м, находящ се в с.Белинци, местност „Ясак край село“, община Исперих, 

област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-18-

35/18.08.2005год. на ИД на АК при граници на имота: имоти с № 03472.29.11; № 

03472.30.26; №03472.30.20; № 03472.30.30 и № 03472.29.6, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 6255 от 29.08.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 

29.08.2016год. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

3 005,00 (три хиляди и пет) лева, която е пазарна цена на сградата, определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от  19.12.2018 г. 

1.3.Данъчната оценка на сградата е в размер на 1367,30 (хиляда триста 

шестдесет и седем лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000018/07.01.2019 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

  ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих  да определи условията на публичния 

търг и да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящите  решения.  

 

  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 10 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 здравни дейности на територията на община Исперих 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 
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Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с изтеклия срок по наемните договори на лекарите и стоматолозите 

обслужващи град Исперих и селските райони на територията на Община Исперих и 

съгласно Закона за общинската собственост е необходимо всички помещения находящи 

се в „Стоматологична поликлиника“ в град Исперих и Здравните служби по селата да 

бъдат отдадени под наем за срок от 10 години след решение на общински съвет. 

 Поради отдалечеността, трудната достъпност, разпръснатостта и малкия брой 

обслужващи лица в малките населени места, интереса от страна на лекарите и 

стоматолозите е много слаб и осигуряване на медицинското обслужване на населението 

е силно затруднено. 

 С цел стимулиране интереса към медицинските практики в малките населени 

места и доставяне на адекватна медицинска грижа, считам за целесъобразно кабинети 

находящи се в „Стоматологична поликлиника“ в град Исперих и селските здравни 

служби, подходящи за отдаване под наем, на лекари и стоматолози, да се отдадат под 

наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди 

на населението.  

 

Въз основа на изложеното, предлагам Общинският съвет Исперих, да вземе 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал1, 2, 3, 6, 7 и ал. 8 от 

Закона за общинската собственост и чл.21, чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредба №27 на ОбС – 

Исперих   

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

            Р Е Ш И: 

 

І.  1. Да се отдадат под наем без провеждане на търг или конкурс имоти частна и 

публична общинска собственост за здравни дейности за извършване на извънболнична 

и дентална индивидуална първична помощ на лекари и стоматолози, които имат 

сключени договори с НЗОК, по населени места както следва: 

1.1. Масивна триетажна сграда /Стоматологична поликлиника/ със РЗП 588 

кв.м., находяща се в кв.67, парцел ІІ по плана на гр.Исперих, ул. „Вежен” със АЧОС 

82/19.03.2002 г.  

 

1.2. Сглобяема постройка с №10015.111.324.1 с начин на трайно ползване 

Здравно заведение със ЗП 43 кв.м. построена в поземлен имот №10015.111.324 по 

кадастралната карта на с.Вазово, ул. „Лом”, съгласно АЧОС 6777/09.01.2019 г.  

 

1.3. Едноетажна сграда с №37010.90.693.1 с начин на трайно ползване Здравно 

заведение с площ 120 кв.м. построена в поземлен имот №37010.90.693 по кадастралната 

карта на с.Китанчево, ул. „Гео Милев” №1, съгласно АЧОС 5878/13.05.2015 г.  

 

1.4. Едноетажна масивна сграда №07 с начин на трайно ползване Здравна 

служба със застроена площ 253 кв.м. построена в парцел VІІ-148 в кв.9 по плана на 

с.Подайва, съгласно АЧОС№6311/21.11.2016 г.  
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1.5. Двуетажна сграда № 65650.35.273.1 с начин на трайно ползване Здравно 

заведение със застроена площ 129 кв.м. построена в поземлен имот №65650.35.273 по 

кадастралната карта на с.Свещари, ул. „Демокрация”,съгласно АЧОС 5189/15.11.2012 г.  

 

1.6. Втори етаж от масивна двуетажна сграда с начин на трайно ползване 

Здравна служба с площ 270,89 кв.м. построена в парцел V-93 в кв.15 по плана на 

с.Тодорово, ул. „Васил Левски” №29 съгласно АЧОС№1630/28.07.2006 г.  

 

1.7. Помещение от сграда КМЕТСТВО с площ 30 кв.м., находяща се в парцел 

VІІ, квартал 11 по плана с.Делчево, ул. „Лудогорие”, №7 община Исперих с Акт за 

публична общинска собственост № 6250/ 27.07.2016год.  

 

1.8. Помещение от сграда №1 - Кметство и здравен пункт с площ 60 кв.м., 

находяща се в пл.№1.312, квартал 19 по плана с.Лъвино, община Исперих с Акт за 

публична общинска собственост № 6767 от 30.10.2018 год. 

  

1.9. Масивна двуетажна сграда № 01 с начин на трайно ползване Здравен дом 

със застроена площ 155 кв.м. построена в поземлен имот VII-62, квартал 8  по 

регулационния план на с.Лудогорци, ул. „Вихрен” №8,съгласно АЧОС 

6782/18.01.2019г.  

 

2. Определя месечна наемна цена, 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 без ДДС - Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет 

Исперих и чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения. 

 

3. Възлага на Кмета на община Исперих да сключи договори за наем  за срок от 

10 години.  

  

 ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие» 

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

04.02.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-нМюсреф. 

 

Гюнел Мюсреф –Председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване». 

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

04.02.2019 г. от 11.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 04.02.2019 г. от 

15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Становището на Кметовете  на кметствата посочени в докладната записка. 

Няма постъпили възражения в деловодството на Общински съвет Исперих. 

 Желаещи да вземат отношение по проекта за решение. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 07.02.2019 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 здравни дейности на територията на община Исперих 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

  

 Подпис 
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„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ      

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 634 

 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал1, 2, 3, 6, 7 и ал. 8 от 

Закона за общинската собственост и чл.21, чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредба №27 на ОбС – 

Исперих   

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

            Р Е Ш И: 

 

І.  1. Да се отдадат под наем без провеждане на търг или конкурс имоти частна и 

публична общинска собственост за здравни дейности за извършване на извънболнична 

и дентална индивидуална първична помощ на лекари и стоматолози, които имат 

сключени договори с НЗОК, по населени места както следва: 
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1.1. Масивна триетажна сграда /Стоматологична поликлиника/ със РЗП 588 

кв.м., находяща се в кв.67, парцел ІІ по плана на гр.Исперих, ул. „Вежен” със АЧОС 

82/19.03.2002 г.  

 

1.2. Сглобяема постройка с №10015.111.324.1 с начин на трайно ползване 

Здравно заведение със ЗП 43 кв.м. построена в поземлен имот №10015.111.324 по 

кадастралната карта на с.Вазово, ул. „Лом”, съгласно АЧОС 6777/09.01.2019 г.  

 

1.3. Едноетажна сграда с №37010.90.693.1 с начин на трайно ползване Здравно 

заведение с площ 120 кв.м. построена в поземлен имот №37010.90.693 по кадастралната 

карта на с.Китанчево, ул. „Гео Милев” №1, съгласно АЧОС 5878/13.05.2015 г.  

 

1.4. Едноетажна масивна сграда №07 с начин на трайно ползване Здравна 

служба със застроена площ 253 кв.м. построена в парцел VІІ-148 в кв.9 по плана на 

с.Подайва, съгласно АЧОС№6311/21.11.2016 г.  

 

1.5. Двуетажна сграда № 65650.35.273.1 с начин на трайно ползване Здравно 

заведение със застроена площ 129 кв.м. построена в поземлен имот №65650.35.273 по 

кадастралната карта на с.Свещари, ул. „Демокрация”,съгласно АЧОС 5189/15.11.2012 г.  

 

1.6. Втори етаж от масивна двуетажна сграда с начин на трайно ползване 

Здравна служба с площ 270,89 кв.м. построена в парцел V-93 в кв.15 по плана на 

с.Тодорово, ул. „Васил Левски” №29 съгласно АЧОС№1630/28.07.2006 г.  

 

1.7. Помещение от сграда КМЕТСТВО с площ 30 кв.м., находяща се в парцел 

VІІ, квартал 11 по плана с.Делчево, ул. „Лудогорие”, №7 община Исперих с Акт за 

публична общинска собственост № 6250/ 27.07.2016год.  

 

1.8. Помещение от сграда №1 - Кметство и здравен пункт с площ 60 кв.м., 

находяща се в пл.№1.312, квартал 19 по плана с.Лъвино, община Исперих с Акт за 

публична общинска собственост № 6767 от 30.10.2018 год. 

  

1.9. Масивна двуетажна сграда № 01 с начин на трайно ползване Здравен дом 

със застроена площ 155 кв.м. построена в поземлен имот VII-62, квартал 8  по 

регулационния план на с.Лудогорци, ул. „Вихрен” №8,съгласно АЧОС 

6782/18.01.2019г.  

 

2. Определя месечна наемна цена, 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 без ДДС - Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет 

Исперих и чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения. 

 

3. Възлага на Кмета на община Исперих да сключи договори за наем  за срок от 

10 години.  

  

 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 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под аренда на поземлени имоти, находящи се в  

с. Райнино, община Исперих    

 

 адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

В общинската администрация е постъпило заявление с Вх.№ ОС-

524/05.11.2018год. от лицето Димитър Иванов Петков за наемане на 32 броя поземлени 

имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Райнино, община Исперих. 

Имотите са с начин на трайно ползване Лозя  и за тях не са сключвани договори за наем 

през годините. 

Съгласно чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, земите от Общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем 

или аренда без търг или конкурс, когато са заети с трайни насаждения и когато не са 

били използвани две или повече стопански години. 

 

Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе 

следните 

                                                   РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, чл.5, ал.5, т.1 от Наредба №28 за 

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

Община Исперих, във връзка с чл.1 от Закона за арендата в земеделието, с цел:  

- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под аренда на общински земеделски земи 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се сключи  договор за аренда между община Исперих и 

Димитър Иванов Петков от с.Райнино, ул. „Васил Левски“ № 13  при следните условия: 

 

1. Определя  следните поземлени имоти с №, начин на трайно ползване, площ, № 

на акта за общинска собственост и годишно арендно плащане в размер на 60,00 

(шестдесет) лева на декар, както следва:   

 
№ № на имота НТП № на АОС Площ/кв.м  Год.аренда/лв. 

1 61875.10.4 лозе 5109/12.03.2012г. 1 025 61,50 

2 61875.10.9 лозе 5134/19.03.2012г. 513 30,78 

3 61875.10.11 лозе 5079/05.03.2012г. 512 30,72 

4 61875.10.14 лозе 5080/05.03.2012г. 513 30,78 

5 61875.10.16 лозе 5108/12.03.2012г. 513 30,78 

6 61875.10.27 лозе 5107/12.03.2012г. 512 30,72 
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7 61875.10.46 лозе 5106/12.03.2012г. 513 30,78 

8 61875.10.70 лозе 5105/12.03.2012г. 513 30,78 

9 61875.10.73 лозе 5104/12.03.2012г. 513 30,78 

10 61875.10.80 лозе 5103/12.03.2012г. 513 30,78 

11 61875.10.85 лозе 5102/12.03.2012г. 513 30,78 

12 61875.10.93 лозе 5135/19.03.2012г. 513 30,78 

13 61875.10.96 лозе 5136/19.03.2012г. 513 30,78 

14 61875.10.114 лозе 5081/05.03.2012г. 512 30,72 

15 61875.10.126 лозе 5082/05.03.2012г. 513 30,78 

16 61875.10.130 лозе 5083/05.03.2012г. 1 539 92,34 

17 61875.10.135 лозе 5084/05.03.2012г. 512 30,72 

18 61875.10.137 лозе 5085/05.03.2012г. 901 54,06 

19 61875.10.140 лозе 5086/05.03.2012г. 451 27,06 

20 61875.10.144 лозе 5087/05.03.2012г. 451 27,06 

21 61875.10.146 лозе 5088/05.03.2012г. 450 27,00 

22 61875.10.150 лозе 5089/05.03.2012г. 957 57,42 

23 61875.10.159 лозе 5101/12.03.2012г. 493 29,58 

24 61875.10.161 лозе 5100/12.03.2012г. 493 29,58 

25 61875.10.178 лозе 5099/12.03.2012г. 986 59,16 

26 61875.10.185 лозе 5098/12.03.2012г. 492 29,52 

27 61875.10.193 лозе 5097/12.03.2012г. 986 59,16 

28 61875.10.198 лозе 5096/12.03.2012г. 1 479 88,74 

29 61875.10.203 лозе 5095/12.03.2012г. 1 479 88,74 

30 61875.10.227 лозе 5094/12.03.2012г. 1 479 88,74 

31 61875.10.234 лозе 5093/12.03.2012г. 493 29,58 

32 61875.10.255 лозе 5091/12.03.2012г. 493 29,58 

    22 338 1 340,28 

 

2. Определя срок на арендния договор 15 (петнадесет) селскостопански години  

считано от селскостопанската 2019/2020 година. 

  

II.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и Областен 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

  
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 -  дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие» 

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

04.02.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  Гласували общински „ За” „ Против” „Въздържал се” 
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членовете на ПК  съветници 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 04.02.2019 г. от 

15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Становището на Кмета на кметство с. Райнино. Няма внесено становище. 

 Желаещи да вземат отношение по проекта за решение. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 07.02.2019 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под аренда на поземлени имоти, находящи се в  

с. Райнино, община Исперих    
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  
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15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ      

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 635 

 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, чл.5, ал.5, т.1 от Наредба №28 за 

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

Община Исперих, във връзка с чл.1 от Закона за арендата в земеделието, с цел:  

- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под аренда на общински земеделски земи 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се сключи  договор за аренда между община Исперих и 

Димитър Иванов Петков от с.Райнино, ул. „Васил Левски“ № 13  при следните условия: 

 

1. Определя  следните поземлени имоти с №, начин на трайно ползване, площ, № 

на акта за общинска собственост и годишно арендно плащане в размер на 60,00 

(шестдесет) лева на декар, както следва:   

 
№ № на имота НТП № на АОС Площ/кв.м  Год.аренда/лв. 

1 61875.10.4 лозе 5109/12.03.2012г. 1 025 61,50 

2 61875.10.9 лозе 5134/19.03.2012г. 513 30,78 

3 61875.10.11 лозе 5079/05.03.2012г. 512 30,72 

4 61875.10.14 лозе 5080/05.03.2012г. 513 30,78 

5 61875.10.16 лозе 5108/12.03.2012г. 513 30,78 

6 61875.10.27 лозе 5107/12.03.2012г. 512 30,72 

7 61875.10.46 лозе 5106/12.03.2012г. 513 30,78 
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8 61875.10.70 лозе 5105/12.03.2012г. 513 30,78 

9 61875.10.73 лозе 5104/12.03.2012г. 513 30,78 

10 61875.10.80 лозе 5103/12.03.2012г. 513 30,78 

11 61875.10.85 лозе 5102/12.03.2012г. 513 30,78 

12 61875.10.93 лозе 5135/19.03.2012г. 513 30,78 

13 61875.10.96 лозе 5136/19.03.2012г. 513 30,78 

14 61875.10.114 лозе 5081/05.03.2012г. 512 30,72 

15 61875.10.126 лозе 5082/05.03.2012г. 513 30,78 

16 61875.10.130 лозе 5083/05.03.2012г. 1 539 92,34 

17 61875.10.135 лозе 5084/05.03.2012г. 512 30,72 

18 61875.10.137 лозе 5085/05.03.2012г. 901 54,06 

19 61875.10.140 лозе 5086/05.03.2012г. 451 27,06 

20 61875.10.144 лозе 5087/05.03.2012г. 451 27,06 

21 61875.10.146 лозе 5088/05.03.2012г. 450 27,00 

22 61875.10.150 лозе 5089/05.03.2012г. 957 57,42 

23 61875.10.159 лозе 5101/12.03.2012г. 493 29,58 

24 61875.10.161 лозе 5100/12.03.2012г. 493 29,58 

25 61875.10.178 лозе 5099/12.03.2012г. 986 59,16 

26 61875.10.185 лозе 5098/12.03.2012г. 492 29,52 

27 61875.10.193 лозе 5097/12.03.2012г. 986 59,16 

28 61875.10.198 лозе 5096/12.03.2012г. 1 479 88,74 

29 61875.10.203 лозе 5095/12.03.2012г. 1 479 88,74 

30 61875.10.227 лозе 5094/12.03.2012г. 1 479 88,74 

31 61875.10.234 лозе 5093/12.03.2012г. 493 29,58 

32 61875.10.255 лозе 5091/12.03.2012г. 493 29,58 

    22 338 1 340,28 

 

2. Определя срок на арендния договор 15 (петнадесет) селскостопански години  

считано от селскостопанската 2019/2020 година. 

  

II.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и Областен 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

  
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 -  дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Делба на поземлен имот №03472.290.17, находящ се в с.Белинци, 

община Исперих 
 

 Адв. Даниел Димитров – Председателна Общински съвет Исперих. 
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 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих е собственик на поземлен имот №03472.290.17 по 

кадастралната карта на с.Белинци, община Исперих с начин на трайно ползване нива с  

площ 6 742 кв.м, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 5041 от 

10.01.2012год. вписан в Службата по вписванията на 17.01.2012год. 

 При изработването на кадастралната карта на селото в площта на имот № 

03472.290.17 е включен и път с площ около 3 000 кв.м, с което реалната обработваема 

площ на имота  не съответства на площта по Акта за общинска собственост. Това 

наложи заснемане на реалната ситуация и разделянето на имота, с което се отреди нов 

имот за път и имот с нова площ за нива. От скицата проект е видно, че поземлен имот 

№ 03472.290.17 е с площ 4 077 кв.м и е обособен нов имот с №03472.40.9 за път. 

  

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да обсъди и 

приеме следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската 

собственост, чл.52, ал.1, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър 
     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І.Дава съгласие  за разделяне на общински поземлен имот № 03472.290.17 по 

кадастралната карта на с.Белинци, община Исперих, с начин на трайно ползване нива с 

площ 6 742 кв.м, с местонахождение с.Белинци, местност „Ясак край село“ по 

кадастралната карта на с.Белинци, одобрена със Заповед № РД-18-35/18.08.2005год. на 

Изпълнителния директор на АК, за който имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 5041 от 10.01.2012год. вписан в Службата по вписванията на 

17.01.2012год.като се обособяват нови 2 броя имота, както следва: 

1.Проектен имот № 03472.290.17 с площ 4,077 дка;начин на трайно ползване Нива 

при съседи: имоти №03472.290.20, №03472.290.19, № 03472.40.321, № 03472.34.10 и № 

03472.290.21. 

  2.Проектен имот № 03472.40.9 за път. 

 

   

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за правилното   

и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих.  

 

      ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 
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 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие» 

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

04.02.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 04.02.2019 г. от 

15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Становището на Кмета на кметство с. Белинци. Няма възражение.. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 07.02.2019 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Делба на поземлен имот №03472.290.17, находящ се в с.Белинци, 

община Исперих 
 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  
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 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ      

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 636 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската 

собственост, чл.52, ал.1, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър 
     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І.Дава съгласие  за разделяне на общински поземлен имот № 03472.290.17 по 

кадастралната карта на с.Белинци, община Исперих, с начин на трайно ползване нива с 

площ 6 742 кв.м, с местонахождение с.Белинци, местност „Ясак край село“ по 

кадастралната карта на с.Белинци, одобрена със Заповед № РД-18-35/18.08.2005год. на 

Изпълнителния директор на АК, за който имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 5041 от 10.01.2012год. вписан в Службата по вписванията на 

17.01.2012год.като се обособяват нови 2 броя имота, както следва: 

1.Проектен имот № 03472.290.17 с площ 4,077 дка;начин на трайно ползване Нива 

при съседи: имоти №03472.290.20, №03472.290.19, № 03472.40.321, № 03472.34.10 и № 



 53 

03472.290.21. 

  2.Проектен имот № 03472.40.9 за път. 

 

   

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за правилното   

и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих.  

 

      ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 8 на Общински 

пазар – гр. Исперих с наемател Събка Тодорова Атанасова 

 

 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 - 525/05.11.2018 год. до кмета на Община Исперих от  

г-жа Събка Тодорова Атанасова, с адрес   гр.Исперих, ул. „Бачо Киро“, № 14, община 

Исперих, област Разград, с което лицето заявява, че желае срока на Договор за наем № 

27/09.02.2012г. на Павилион №8 на Общински пазар -Исперих да бъде удължен. Срокът 

на договора за наем е  до 01.02.2019год. 

Наемен договор № 27/09.02.2012г. е сключен с Община Исперих въз основа 

на проведен търг с явно наддаване на 01.02.2012г. за отдаване под наем на Павилион № 

8 на Общински пазар –Исперих  и удължен с Анекс от 20.09.2012год. до 01.02.2019г. с 

месечната наемна цена  в размер на 235,50 (двеста тридесет и пет лева и петдесет 

стотинки) лв. без ДДС. 

 Наемателят няма неразплатени и просрочени задължения по договора.   

Положително е и становището на управителя на Общински пазар Исперих. 

С оглед на доброто стопанисване на имота считам, че е във взаимен интерес да 

се удължи срока на цитирания договор за наем с още 3 години на основание § 78, ал.2 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС, с което общия срок за ползване на помещението ще бъде 10 

години. 

  

Въз основа на изложеното, предлагам Общинският съвет- Исперих, да вземе 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, 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   
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за удължаване с 3 (три) години срока на Договор за наем № 

27/09.02.2012г.  сключен между Община Исперих и  Събка Тодорова Атанасова, с адрес   

гр.Исперих, ул. „Бачо Киро“, № 14, община Исперих, област Разград сключен въз 

основа на проведен търг с явно наддаване на 01.02.2012год. за отдаване под наем на 

Павилион № 8 от Общински пазар гр. Исперих със застроена площ   23,50 (двадесет и 

три цяло и петдесет)  кв.м, представляващ фризьорски салон, считано от 01.02.2019год.  

  

2.Определя месечна наемна 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, считано от 01.02.2019год. 

  

3.Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение 

към Договор за наем № 27/09.02.2012г  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. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 04.02.2019 г. от 

15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие» 

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

04.02.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 
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             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 07.02.2019 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 Павилион № 8 на Общински 

пазар – гр. Исперих с наемател Събка Тодорова Атанасова 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ      

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  
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28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ     

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 637 

 

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 с 3 (три) години срока на Договор за наем № 

27/09.02.2012г.  сключен между Община Исперих и  Събка Тодорова Атанасова, с адрес   

гр.Исперих, ул. „Бачо Киро“, № 14, община Исперих, област Разград сключен въз 

основа на проведен търг с явно наддаване на 01.02.2012год. за отдаване под наем на 

Павилион № 8 от Общински пазар гр. Исперих със застроена площ   23,50 (двадесет и 

три цяло и петдесет)  кв.м, представляващ фризьорски салон, считано от 01.02.2019год.  

  

2.Определя месечна наемна 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, считано от 01.02.2019год. 

  

3.Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение 

към Договор за наем № 27/09.02.2012г  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 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Разработване на ПУП – ПП / парцеларен план/ за изграждане на 

тръбопровод за течни торови маси от поземлен имот № 000089, ЕКАТТЕ 32874, 

местност „ Юксек Юстю“ – землище гр. Исперих до поземлен имот № 032 076, 

ЕКАТТЕ 87285, местност „ Тушанлъка“- землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. 

Разград и одобряване на Задание. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

         От Иван Теодоров Иванов  – Управител на “Агротайм” ООД – гр. Исперих,  има 

подадено Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ-360 /20.02.2018 год. за 

Разработване на ПУП – ПП(парцеларен план) за Изграждане на тръбопровод за течни 

торови маси от  поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 32874, , местност “Юсек Юстю”-  - 

Землище гр. Исперих до поземл. имот № 032 076, ЕКАТТЕ 87285, местност 

“Тушанлъка”   - Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград и одобряване 

на Задание .    

        Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване на  

ПУП – ПЗ за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, въз основа 

на изготвено задание по смисъла на чл. 125 ал. 1  от ЗУТ, се разрешава с Решение на 

Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците,  предвид което 

предлагам Общинския съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

          Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за 

Изграждане на тръбопровод за течни торови маси от  поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 

32874, , местност “Юсек Юстю”-  - Землище гр. Исперих до поземл. имот № 032 076, 

ЕКАТТЕ 87285, местност “Тушанлъка”   - Землище с. Яким Груево, , общ. Исперих, 

обл. Разград и одобряване на Задание,  и наоснование чл. 21 ал. 1 т. 11  от ЗМСМА и  

чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

       1.Разрешава Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за Изграждане на 

тръбопровод за течни торови маси от  поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 32874,  местност 

“Юсек Юстю”  - Землище гр. Исперих, до поземл. имот № 032 076, ЕКАТТЕ 32874, 

местност “Тушанлъка”  - Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград 

       2.  Одобряване на Задание,    

 3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областен 

управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем дневен 

срок от приемането му.  

  Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред  

Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 
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 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие» 

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

04.02.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 04.02.2019 г. от 

15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 638 

 

 

               Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за 

Изграждане на тръбопровод за течни торови маси от  поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 

32874, , местност “Юсек Юстю”-  - Землище гр. Исперих до поземл. имот № 032 076, 

ЕКАТТЕ 87285, местност “Тушанлъка”   - Землище с. Яким Груево, , общ. Исперих, 
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обл. Разград и одобряване на Задание,  и наоснование чл. 21 ал. 1 т. 11  от ЗМСМА и  

чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

       1.Разрешава Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за Изграждане на 

тръбопровод за течни торови маси от  поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 32874,  местност 

“Юсек Юстю”  - Землище гр. Исперих, до поземл. имот № 032 076, ЕКАТТЕ 32874, 

местност “Тушанлъка”  - Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград 

       2.  Одобряване на Задание,    

 3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областен 

управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем дневен 

срок от приемането му.  

  Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред  

Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община 

Исперих. 

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община 

Исперих за 2018 г. и на Общински план за младежта на община Исперих за 2019 г. 

 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

Политиката за младежта е целенасочена и последователна дейност на държавата, 

общините, младежките организации и обществото, която има за цел създаване на 

благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите за участието 

им в обществения и икономическия ни живот. Държавната политика за младежта се 

провежда в съответствие със Закона за младежта и Националната стратегия за 

младежта (2010-2020) и формира комплексна и устойчива визия по отношение на 

младежкия сектор в нашата страна. Общинската политика за младежта се изпълнява въз 

основа на местни планове и програми, съобразени с националните приоритети.  

Съгласно Закона за младежта кметовете на общини отговарят за провеждането 

на общинската политика за младежта в съответствие с държавната политика. Те 

работят в тясно сътрудничество с Министерството на образованието, младежта и 

науката, с областните управители и с младежките организации, когато се разглеждат 

въпроси, свързани с политиката за младежта. Анализират състоянието в общината и 

изготвят проект на общинския годишен план за младежта. Ежегодно кметовете на 

общини предоставят на областните управители общинския годишен план за текущата 

година и отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията 

на общината за предходната година. Годишният план се изготвя в съответствие с 

приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010-2020г.) и заложените 

стратегически цели, свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерно 
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развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, 

насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване 

на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, 

повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени 

места и селските райони, развитие на междукултурния и международен диалог и 

повишаване на ролята на младите хора в превенция на престъпността. 

 

В изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 

(2010-2020) са изготвени Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община 

Исперих за 2018 г. (Приложение № 1) и Общински план за младежта на община 

Исперих за 2019 г. (Приложение № 2) 

 

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.15, ал.4 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта  

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община Исперих за 

2018 г. (Приложение № 1). 

2. Приема Общински план за младежта на община Исперих за 2019 г. 

(Приложение № 2). 

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

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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Приложение 2 

 

 

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН 
ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

за 2019 г. 
 

I. Въведение 
 

Общинският план за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на 

Националната стратегия за младежта (2010-2020), която определя визията на 

правителството за европейското развитие на България по отношение на политиката за 

младите хора в страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на 

младите хора чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като 

значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в 

развитието на България и Европейския съюз.  

Дейността на всички ресорни държавни институции в страната има отражение 

върху живота на младите хора. Законът за младежта има за цел преодоляване на 

основните предизвикателства пред управлението на младежката политика в страната, 

свързани с: 

– необходимост от по-тясно сътрудничество между различните секторни 

държавни органи в планирането, изпълнението и оценката на политиките за 

младежта на централно и областно ниво; 

– активно включване на общините в планирането и реализирането на 

политиките за младите хора; 

– активизиране участието на младите хора в обществения и икономическия 

живот;  

– приобщаването на младите хора в процеса на управлението на местно, 

областно и национално ниво. 

Грижата за младите хора е най-важна национална кауза, поради което 

изключително важно е провеждането на младежка политика на общинско ниво в 

съответствие с държавната политика за младежта. Активността на местните власти ще 

осигури по-висока степен на отзивчивост към нуждите на младите хора в съответствие 

с принципите на Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота 

на общините и регионите.  

Стратегическите цели, заложени в този план, са свързани с насърчаване на 

икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на 

достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на 

живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската 

активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, 

развитие на междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на 

младите хора в превенцията на престъпността. 

 

II. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община 

Исперих: 
 

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора: 
 

1.1. Достъп до образование: 
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–  Демографска 

картина и тенденции  

Демографското състояние на община Исперих следва тенденциите в развитието 

на демографията на страната като цяло – населението намалява. Възрастовата 

структура е силно влошена – намалява броя на жените в детеродна възраст, а 

възпроизводството е с отрицателен естествен прираст. Наблюдава се интензивна 

миграция, насочена предимно към големите икономически центрове на страната и 

чужбина. Тенденцията е напускане на общината предимно от млади хора в активна 

работоспособна и репродуктивна възраст. 

Подобряването на икономическото развитие в общината би довело до частично 

решаване на проблемите. Необходима е целенасочена държавна политика за развитието 

на селата и малките градове, в противен случай тенденцията към депопулация ще 

продължи.  
 

–  Образователна структура:  

Основа за социализирането и реализирането на всяка личност е образованието – 

формално и неформално, поради което то е ключова ценност за децата и младите хора. 

Българското общество има традиционно високи образователни ценности. Практиката 

показва, че една макар и неголяма част от децата у нас не постъпват в училище, а други  

отпадат в различните класове. 

Община Исперих се стреми да създава условия и възможности за 

усъвършенстване на образователната система и осигуряване на различни видове и 

степени образование. На територията на общината функционира образователна 

инфраструктура, която включва институции на предучилищното обучение, общо, 

профилирано и професионално образование. До всички средищни училища и детски 

градини е осигурен безплатен транспорт за учители, деца и ученици. Отрицателната 

демографска статистика обаче води до съществуването на паралелки/групи с 

минимален и под минималния брой ученици/деца. 

На територията на община Исперих функционират 9 общински училища – две 

средни и седем основни, 14 детски градини – 4 в града и 10 по селата.  

Професионалната и профилирана гимназия в града адекватно реагират и 

въвеждат нови специалности в годините на своето развитие, подготвяйки учениците по 

професии, необходими за икономиката в региона, както и за успешната им реализация 

във висши учебни заведения. 
 

 През 2017/2018  учебна година 29 ученици са отпаднали от училище, като 

по данни на директори, в огромна част от случаите причината за това е 

заминаване на лицата в Чужбина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас 
Брой на учениците, отпаднали от 

образователната система за 
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Проблемът на отпадането на ученици, подлежащи на задължително обучение, 

има социално, икономическо, етнокултурно и образователно измерение. 

Едновременното действие на икономически, образователни и етнокултурни 

фактори, които са рискови за отпадане на ученици, оказва най-силно влияние и се 

проявява най-вече сред децата и учениците от ромски произход. Икономическите 

причини за напускане на училище (ниски доходи, нисък жизнен стандарт и битови 

условия, безработица и др.), влиянието на семейството и средата (отглеждане на деца в 

непълни семейства, ниско образователно равнище на родителите, нехайно и 

безотговорно родителско отношение и др.) и образователните фактори (ниска степен на 

училищна готовност, трудности при усвояване на учебния материал, нередовно 

посещаване на училище, конфликти с учители и съученици) си взаимодействат и 

поставят децата в особено висок риск от отпадане от училище. 

Предвид сложността на явлението „отпадащи ученици от училище” и 

комплексното действие на причините, които го пораждат, е необходимо тясно 

сътрудничество между отговорните фактори на местно равнище за успешното и трайно 

преодоляване на този проблем. 

 

1.2. Заетост 

В условията на пазарна икономика от най-важно значение за младите хора е 

предстоящото им трудово и социално реализиране. Към този план трябва да 

съществуват добри перспективи за осигуряване на заетост, поддържане и подобряване 

условията на труд, както и добра среда за разширяване на възможностите за 

интегриране.  

Картината на младежката безработица в региона е със сравнително висок 

процент. Причините за нея могат да се обединят в следните аспекти: липсата на трудов 

опит, който е основен фактор за всеки работодател при подбор на кадри, и демотивация 

от предлаганото заплащане при несъобразяване или пренебрегване на дадената 

квалификация. Друг ключов фактор, предопределящ младежката безработица, е 

степента на придобитото образование. Данните показват, че безработицата сред 

младежите с висше образование е по-ниска.  

В региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Исперих към 31.12.2018 г. 

общият брой на регистрираните безработни лица е 1236. От тях броят на 

регистрираните млади хора до 29-годишна възраст е 162.  

Реализацията на политиката за насърчаване на заетостта на младежите обхваща 

форми, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта, които се реализират 

предимно от „Бюро по труда“ – Исперих. 

изминалата 2017/2018 учебна година по 

класове 

Брой момичета Брой момчета 

I 1  

II 1  

III  1 

IV  2 

V 1  

VI 2 2 

VII   

VIII 3 1 

IX 2 2 

X 6 2 

XI  2 

XII  1 
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През 2018 г. по национални програми за заетост са започнали работа 15 младежи 

до 29-год. възраст, а по схеми и проекти на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 30 

безработни лица на възраст до 29 години. 

През 2018 година, както и през предходните години най-голям е делът на 

местата без изискване за специалност от всички обявени свободни работни места на 

първичния пазар на труда. Високият относителен дял на свободни работни места за 

нискоквалифицирани работници е типичен за обслужвания район поради 

преобладаващата селскостопанска дейност. Най-голямо бе търсенето на 

селскостопански работници, шивачки, механизатори, машинни оператори и лични 

асистенти.   

Специалистите от Дирекция „Бюро по труда” осъществяват непрекъснати 

контакти с представители на професионалните гимназии, като се стремят да 

проследяват реализацията на завършващите млади хора на пазара на труда. 

Една от наложилите се и добри практики на територията на община Исперих е 

инвестицията, която крупните работодатели, като заводът за производство на 

керамични изделия и декоративни елементи „Хан Аспарух“ и селскостопанската 

компания „Агротайм“ ООД, правят в обучението и квалификацията на младите 

работници. 

 

1.3.Нагласи към предприемачество 

По отношение на икономическата активност може да се твърди, че 

предприемаческата култура и инициативност на младите хора са в начален етап. 

Въпреки добрите практики и модели по проекти и програми, които насърчават младите 

предприемачи, развитието на самостоятелен бизнес сред тях все още се оказва 

рисковано. 

 

1.4. Признаване на компетенциите и уменията получени чрез неформално и 

самостоятелно учене  

За да бъде ефективно образованието на младите хора, то трябва да се развива във 

всички направления: както в областта на формалното образование чрез оптимизиране и 

осъвременяване на образователната система, така и в областта на неформалното 

образование – извън образователната система чрез развитие на алтернативни форми на 

обучение и валидиране на придобитите знания и умения, и на ученето през целия 

живот.  

Признаването и сертифицирането на знания, умения и компетентности, 

придобити в резултат на неформално и самостоятелно учене, както и дуалното 

обучение, все още не са достатъчно развити и популярни. 

 

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

Достъпът до информация в община Исперих, както и в цялата страна, бележи 

ръст. Въпреки масовото навлизане на информационните технологии в бита и в 

работата, младите хора в малките населени места и тези, които принадлежат към 

социално уязвими групи, остават с ограничен достъп до източниците на информация. 

Един от приоритетите в политиката на община Исперих днес е повишаване 

качеството и достъпа до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие. 

Достъп до информация на младите хора в общината се предоставя чрез няколко 

източника: 

– централна общинска библиотека „Петя Йорданова“, оборудвана с 

компютърни конфигурации и с осигурен интернет достъп; 

– едно читалище в града и 24 по селата, като осигурен интернет достъп има в 

половината от тях; 

– общинска администрация. 



 68 

 

През 2018 година Община Исперих спечели ваучер в инициативата на 

Европейския съюз WIFI4EU за безплатен безжичен интернет на обществени места.  

Информацията е много важна за развитието на отделния човек и на обществото. 

Днес информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги 

ползват. Обществените библиотеки играят роля в този процес и работят активно за 

намаляване на различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до интернет и 

до различни онлайн информационни услуги. 

Всички културни институции на територията на града изпълняват ролята на 

памет за миналото като събират, съхраняват и осигуряват достъп до материали, 

свързани с историята на общността или на отделни личности. Чрез предлагането на 

разнообразна информация те подпомагат хората да участват компетентно при 

обсъждането и вземането на решения по ключови проблеми. Успешно си сътрудничат с 

други организации, за да оползотворят по най-добрия начин ресурсите, с които 

разполагат. 

Като цяло обаче публичните услуги в подкрепа на младите хора в Исперих все 

още не са с необходимото качество и не достигат до всички нуждаещи се, особено до 

младите роми и младежите в отдалечените райони на града. 

 

3. Насърчаване на здравословния начин на живот 
 

3.1. Здравословен статус  

Здравословното състояние на младежката възрастова група между 15 и 29 

години не се следи отделно от това на цялото население. Конкретни данни се събират и 

анализират само за подрастващите в ученическа възраст.  

Най-обобщено бихме могли да кажем, че най-разпространените заболявания 

сред младите са свързани с няколко фактора: вредни навици на хранене – 

небалансирано хранене; някои алергизиращи фактори; претовареност в учебните 

заведения и продължителен престой в неправилна работна поза. 

 

3.2.  Физическа активност и спортни занимания  
Чрез различните спортни занимания младите хора развиват ценни физически и 

психически качества, осъществява се превенция на заболявания, както и превенция на 

противообществените прояви и престъпността. 

На територията на община Исперих има сформирани различни спортни клубове:  

 

№ 
Наименование на 

клуба 
Вид спорт Местонахождение Председател 

1. 
СНЦ "Футболен клуб 

"Бенковски – 2016" 
футбол гр. Исперих 

Трендафил 

Василев 

2. 
СНЦ "Футболен клуб 

Левски – Подайва" 
футбол 

с. Подайва, ул. "9-

ти Септември" № 

42 

Заид Кадир 

3. 
СНЦ "Футболен клуб 

Стара сила" 
футбол 

с. Ст.селище, ул. 

"Н.Й.Вапцаров" № 

18 

Аксел Кючюк 

4. 

СНЦ "Ученически 

спортен клуб "Ханове 

2018" 

футбол, 

волейбол 

гр. Исперих, 

ПГ по СС "Хан 

Аспарух" 

Сунай Хакъ 
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5. 
СНЦ "Футболен клуб 

Стрела" 
футбол 

с. Тодорово, 

ул."Васил Левски" 

№ 19 

Наджи Ахмед 

7. 

СНЦ "Спортен клуб 

по борба "Осман 

Дуралиев" 

борба 

с. Китанчево, 

ул."Йорданка 

Николова" № 19 

Бехчет Фикрет 

8. 

СНЦ "Колоклуб 

Димитровец – 

Исперих" 

колоездене 
гр. Исперих, ул. 

"Иван Вазов" № 6 

Димитър 

Балански 

9. 
СНЦ "Волейболен 

клуб "Хан Аспарух" 
волейбол 

гр. Исперих, 

ул."Панайот Волов" 

№ 15 

Иван Василев 

10. 
СНЦ "Адреналин в 

кръвта" 
мото клуб 

гр. Исперих, 

ул."Янтра" № 12 
Юнуз Ахмед 

11. 

СНЦ "Училищен 

спортен клуб "Васил 

Априлов" 

НСО 

гр. Исперих 

ул."Васил Левски" 

№ 78 

Пламен Цанев 

12. 

СНЦ "Спортен клуб 

по тенис на маса –

Исперих" 

тенис на 

маса 
гр. Исперих Дамян Милев 

 

 

3.3.  Достъп до обучения и кампании по въпросите на спорта, здравето,  

физическата активност и здравословния начин на живот  

Здравната превенция и здравната просвета са приоритетни дейности за 

Червенокръстката организация в община Исперих. Ежегодно се провеждат 

традиционни кампании и здравни беседи сред младите. Разпространяват се материали 

за превенция на ХИВ/СПИН, туберколоза, материали, промотиращи донорството, 

здравословното хранене и пр.  

За съжаление обаче провежданата политика за профилактика и опазване 

здравето на младото поколение, не само в общината, но и в цялата страна, не е 

системна. 

 

4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение 

Социалните услуги в община Исперих (включително от типа подкрепа, 

придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 29 години в 

риск, са: 

 

Преходно жилище 
Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят 

независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за 

извеждането им от специализирана институция. Услугата предоставя комплекс от 

дейности, целящи: постигането на самостоятелен и независим живот след напускане на 

институцията на младежите и девойките; успешна професионална и житейска 

реализация; създаване на мрежа за социална подкрепа и постигане на социално 

включване; реинтеграция в семейна среда. Социалната услуга е с капацитет 8 души, 

като 7 от настанените потребители в момента са на възраст между 15 и 18 год. 

 

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

(ЦНСТДМУ) 
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Центърът е с капацитет 14 души, като 10 от настанените потребители са 

младежи до 29 години. В тази социална услуга от резидентен тип се създават условия за 

задоволяване на основните жизнени потребности на лицата – храна, подслон и 

сигурност. В центъра се осигурява индивидуална грижа и подкрепа за младежите в 

риск. 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТ) 

 

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания е социална 

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

деца, изведени от техните семейства.  Тя осигурява настаняване на децата в среда, 

близка до семейната и съдейства за постигане в максимална степен на самостоятелност 

в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги в съответствие 

с потребностите на настанените деца. В него се настаняват лица от 3 до 18-год. възраст. 

В момента 6 младежи ползват услугата. 

 
Център за обществена подкрепа (ЦОП) 

 

Центърът за обществена подкрепа е социална услуга, в която се извършват 

дейности, свързани с превения на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от 

училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за 

самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В Центъра се 

извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; 

оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско 

отчуждаване и конфликт при развод/раздяла, наблюдаване и оценяване на приемните 

семейства, оценяване и обучение на осиновители, консултиране и подкрепа на деца с 

поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в 

риск. В момента 7 от лицата, които ползват услугата са в младежка възраст.  

Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) 

Дневният център е услуга, предоставяща специализирана подкрепа на деца и 

младежи в неравностойно положение. В ДЦДМУ се предлагат дневни занимания, които  

насърчават и поддържат уменията на децата и младежите, а в същото време и 

надграждат възможностите им за развитие. Дейностите, които осъществяват 

специалистите са: психологическо консултиране; социална рехабилитация; 

логопедична работа; медицинска рехабилитация; педагогическа помощ за деца със 

специални образователни потребности; семейно консултиране; подкрепа за включващо 

обучение. Девет от ползвателите на услугите в центъра са младежи. В момента 6 са 

младежите, които ползват услугите на Центъра. 

 

 

Операция „Топъл обяд – 2016-2019“ 

Операцията е социална услуга в общността, насочена към задоволяване на 

потребностите от храна на най-уязвимите лица от община Исперих. Осъществява се по 

ОП за храни и/или основно материално подпомагане. Целта на тази услуга е 

подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на социално 

слаби лица. Услугата се предоставя на 140 потребители, като в момента 13 лица са на 

възраст между 15 и 29 години. 

 

Личен асистент  
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По проект към ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в община 

Исперих се предоставя и социална услуга в домашна среда “Личен асистент“. Проектът 

приключи през месец октомври 2017 г. От месец ноември финансирането на услугата 

става държавно. Услугата обхваща 122 лица, нуждаещи се от постоянни грижи, от 

които 9 са младежи до 29-годишна възраст. Непосредствените цели на услугата са 

осигуряване на качествена грижа в семейна среда за тежко болни хора и насърчаване на 

заетостта на безработни  лица като лични асистенти на хора с увреждания.  

 

  5. Развитие на младежко доброволчество 
 

5.1.Отношение и нагласи към доброволчеството   
Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да 

нараства, все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. Ценността 

на доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Неразвити са 

механизмите за публичното подпомагане на младежкото доброволчество като важна 

проява на солидарност и гражданска активност и форма за неформално учене. Правата 

на младите доброволци, особено на непълнолетните, се нуждаят от законова закрила. 

 

5.2.Участие в доброволчески дейности   
Доброволчеството дава множество възможности на младите хора да изразят своя 

порив към хуманност и грижа за другите, както и да се утвърдят общочовешките 

ценности сред младото поколение. 

Утвърдена в общината младежка доброволческа организация е Български 

младежки червен кръст (БМЧК). БМЧК има изградени работещи практики в няколко 

основни направления: оказване на първа долекарска помощ, социално-помощна 

дейност, подготовка и подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи, 

здравна просвета, превенция на сексуално и наркоманно рисково поведение и 

зависимости и др.  

Членове на организацията са ученици от Гимназия „Васил Левски” гр. Исперих. 

Екипите са преминали курс по първа долекарска помощ и ежегодно взимат участие в 

състезания. Всяка година по случай великденските и коледните празници се организира 

дарителска акция за събиране на дрехи, обувки и други вещи за хора в неравностойно 

положение и социално слаби семейства. 

Важен факт е, че младежката организация се попълва с все повече умни и 

интелигентни деца, които знаят какво искат и как да го постигнат (членове на БМЧК 

2016 г. – 8 ученици, 2017 г. – 15 ученици, 2018 г. – 12 ученици, 2019 г. – 25 ученици).  

Важен и значим момент в развитието на нашите младежи е осъзнаването на 

значимостта на доброволчеството като акт на подкрепа за уязвими лица. 

Безусловността и всеотдайността в тяхната дейност е мотиватор не само за деца, но и за 

възрастни. 

6. Повишаване на гражданската активност на младите хора 
 

6.1.  Свободно време – интереси и нагласи 

В читалище „Съзнание 1891“ в гр. Исперих творят и се развиват голям брой 

младежи, организирани в различни групи по интереси – танци, музика, театрално и 

изобразително изкуство.  

Дейност развиват: школа по изобразително изкуство, школа по пиано, 

китара, школа по карате/джудо, кръжок по художествено слово, клуб „Бит и 

традиции“, балетна и танцова формация, школа за хип-хоп танци, група за 

народни песни, група за руски и популярни песни, смесен хор за туристически и 

патриотични песни, театрална група. 
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6.2. Възможности за пълноценно участие в гражданския живот и процеса 

на взимане на решения 
Към момента липсва ясно обособен механизъм за включване на младите хора в 

процеса на взимане на решения. Отговорност на всички институции в страната е да 

създават такава възможност за включване, която да подпомогне пълноценното развитие 

на младите хора и изграждането на активната им гражданска позиция. По този начин те 

получават възможност да огласяват своите потребности и проблеми, както и да поемат 

готовност за ангажираност при взимане на решения. 

На територията на общината липсват изявени младежки организации. Липсват 

ефективни действащи механизми за отразяване мнението на младото поколение при 

вземането на важни политически и социални решения на общинско ниво (няма 

сформиран Общински консултативен съвет по младежките въпроси, който да 

подпомага кмета при провеждане на общинската политика за младежта, съгласно чл. 

15, ал. 6 от Закона за младежта). Нужни са ефективни мерки за стимулиране и 

подпомагане на младежките организации.  

  

7. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение в община Исперих се осъществяват от Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. МКБППМН оказва 

съдействие на образователните институции за обхващане в училище на подлежащите 

на задължително образование деца и ограничаване на отпадането от училище на деца в 

криминогенен риск и криминални прояви, извършва дейности по ранна превенция и 

откриване на симптоми за извършване на криминални деяния, както и превантивна 

работа с родителите. 

В обществото ни все още са налице много от факторите, водещи до 

противоправно поведение на младежите: занижен жизнен статус на част от 

семействата, конфликтна или криминогенна семейна среда, дефицити в родителския 

капацитет, подценяване на образованието, либерално отношение към отсъствията от 

училище, недостатъчна ангажираност на свободното време, нарастващ процент на 

младежката безработица. През 2018 г. има извършени правонарушения от 17 младежи, 

регистрирани са 65 пътнотранспортни произшествия с участието на млади хора на 

възраст до 29 години. 

От съществено значение за ограничаване на младежката престъпност е 

изготвянето на конкретен оперативен план за превенция на противообществените 

прояви сред младите с участието на различните институции работещи с младежи от 

всички възрастови граници – както непълнолетни, така и пълнолетни. 

Като ефективни мерки могат да се посочат организирането на информационни и 

образователни кампании насочени към младите хора, в това число и дейности за 

осмисляне на свободното време, насърчаване на спорта, участие в неформални 

обучения и клубове по интереси. 

Нужно е също така община Исперих да осигури възможност за реализиране на 

пробационни мерки за младежи, осъдени да положат труд в полза на обществото, както 

и да осигури възможност за включване на тези младежи в обучителни програми и 

дейности на различни обществени организации. 
 

 

III. Специфични цели на плана: 
 

1. Повишаване нивото на образование на младите хора в общината чрез: 
1.1. Разширяване на достъпа до формалното образование, прилагайки широк 

набор от форми на обучение. 



 73 

1.2. Развитие на неформалното образование за придобиване на полезни знания и 

умения и за пълноценно ангажиране на свободното време на младите хора. 

2. Популяризиране на доброволческия труд като форма на активна гражданска 

позиция и общественополезна дейност. 

3. Повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословния начин 

на живот сред младите хора. 

4. Повишаване на информираността на младите хора за активно участие в 

изпълнението на младежките политики на национално, областно и общинско ниво.  

5. Социално-икономическа и културна интеграция на младежи в неравностойно 

положение. 

6. Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможностите 

за изява на младежите. 
 

 

IV. Приоритети: 
 

 

 

V. Очаквани резултати: 
 

№ ПРИОРИТЕТ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ 

1. Насърчаване на икономическата заетост, кариерно 

развитие на младите хора и снижаване на 

младежката безработица. 

Училища 

Община Исперих 

„Бюро по труда“ гр. Исперих 

„Бизнес център“ гр. Исперих 

2. Подобряване достъпа до информация и качествени 

услуги 

Община Исперих 

3. Насърчаване на здравословния начин на живот и 

превенция на зависимостите на младите хора 

Община Исперих 

Училища 

БЧК 

РЗИ 

Дирекция „Социално подпомагане” 

Спортни клубове 

4. Превенция на социалното изключване на младите 

хора в неравностойно положение 

Община Исперих 

БЧК 

Дирекция „Социално подпомагане” 

5. Утвърждаване и популяризиране на младежкото 

доброволчество 

Училища 

БЧК 

Община Исперих 

6. Повишаване на гражданската активност Община Исперих 

Училища 

7. Дейности, свързани с младите хора в малките 

населени места в общината 

Община Исперих 

Читалища 

8. Развитие на междукултурния и международния 

диалог 

Община Исперих 

Училища 

9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията 

на престъпността 

Община Исперих 

Училища 

МКБППМН 

РУ „Полиция“ Исперих  

10. Развитие на неформалното образование чрез 

алтернативни форми на обучение за придобиване 

на нови знания и умения 

Читалища 

Извънучилищни и училищни звена 
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1. Учредяване на младежки организации, укрепване и развитие на капацитета 

им, както и на институциите, работещи с млади хора. 

2. Повишена информираност на младите хора относно здравословния начин на 

живот и възможностите за осмисляне на свободното им време. 

3. Увеличен брой на доброволците в граждански и младежки инициативи. 

4. Активна гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по 

превенция на зависимостите за здравословен начин на живот и повишаване активността 

и участието на младите хора в спортни занимания. 

5. Засилена роля на младите хора в гражданското общество чрез участието им в 

програми за младежки дейности. 

6. Участие на повече младежи в неравностойно положение в образователно-

възпитателни, културни и спортни дейности. 

7. Подобрени възможности за участие на младите хора в извънучилищни 

дейности за развитие на творческите им умения и възможности за изява. 

8. Постигнато сближаване и задоволяване на потребностите на младите хора с 

тези на младежта в европейските страни чрез различни инициативи, проекти и обмени. 

9. Повишаване дела на завършващите средно образование. 

10. Снижаване на младежката безработица под средната за страната. 

11. Намаляване броя на младите хора, употребяващи наркотици, алкохол, 

цигари и други. 
 

 

VI. Финансово осигуряване: 
 

Източниците на финансиране за постигане целите в Плана са в рамките на 

утвърдения бюджет на Община Исперих, средства по проекти, финансирани от 

оперативни програми, и други международни и национални донори, средства от 

бюджетите на институциите, които изпълняват конкретните дейности, заложени в 

годишния план. 
 

 

VII. Организация и координация на дейностите за постигане на 

целите 
 

 Кметът осигурява провеждането на общинската политика за младежта в 

съответствие с държавната политика, като работи в тясно сътрудничество с: 

– Младежки организации; 

– РУО – гр. Разград; 

– РУ „Полиция“ Исперих; 

– Училища; 

– Дирекция „Бюро по труда” Исперих; 

– Регионална здравна инспекция; 

– Български червен кръст; 

– Културни институции; 

– Читалища; 

– Спортни клубове; 

– „Бизнес център“ Исперих. 
 

 

VIII. Дейности по наблюдение, оценка и актуализация на 

общинската програма за младежки дейности 
 

 Кметът ръководи и координира дейностите по изпълнението на Плана за 

младежки дейности в община Исперих. Планът се приема с Решение на Общински 

съвет – Исперих и е отворен за актуализация при необходимост. 
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IX. Публичност 
 

Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се 

актуализира, допълва и изменя на база регламентирани периодични анализи.  

Информация за дейностите в плана може да се получи от страницата на Община 

Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф като председател на водеща комисия. 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

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

04.02.2019 г. от 11.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

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

развитие» 

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

04.02.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 04.02.2019 г. от 

15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 04.02.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 639 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.15, ал.4 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта  

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община Исперих за 

2018 г. (Приложение № 1). 

2. Приема Общински план за младежта на община Исперих за 2019 г. 

(Приложение № 2). 

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

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
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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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Приложение 2 

 

 

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН 
ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

за 2019 г. 
 

I. Въведение 
 

Общинският план за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на 

Националната стратегия за младежта (2010-2020), която определя визията на 

правителството за европейското развитие на България по отношение на политиката за 

младите хора в страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на 

младите хора чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като 

значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в 

развитието на България и Европейския съюз.  

Дейността на всички ресорни държавни институции в страната има отражение 

върху живота на младите хора. Законът за младежта има за цел преодоляване на 

основните предизвикателства пред управлението на младежката политика в страната, 

свързани с: 

– необходимост от по-тясно сътрудничество между различните секторни 

държавни органи в планирането, изпълнението и оценката на политиките за 

младежта на централно и областно ниво; 

– активно включване на общините в планирането и реализирането на 

политиките за младите хора; 

– активизиране участието на младите хора в обществения и икономическия 

живот;  

– приобщаването на младите хора в процеса на управлението на местно, 

областно и национално ниво. 

Грижата за младите хора е най-важна национална кауза, поради което 

изключително важно е провеждането на младежка политика на общинско ниво в 

съответствие с държавната политика за младежта. Активността на местните власти ще 

осигури по-висока степен на отзивчивост към нуждите на младите хора в съответствие 

с принципите на Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота 

на общините и регионите.  

Стратегическите цели, заложени в този план, са свързани с насърчаване на 

икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на 

достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на 

живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската 

активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, 

развитие на междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на 

младите хора в превенцията на престъпността. 

 

II. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община 

Исперих: 
 

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора: 
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1.1. Достъп до 

образование: 

–  Демографска 

картина и тенденции  

Демографското състояние на община Исперих следва тенденциите в развитието 

на демографията на страната като цяло – населението намалява. Възрастовата 

структура е силно влошена – намалява броя на жените в детеродна възраст, а 

възпроизводството е с отрицателен естествен прираст. Наблюдава се интензивна 

миграция, насочена предимно към големите икономически центрове на страната и 

чужбина. Тенденцията е напускане на общината предимно от млади хора в активна 

работоспособна и репродуктивна възраст. 

Подобряването на икономическото развитие в общината би довело до частично 

решаване на проблемите. Необходима е целенасочена държавна политика за развитието 

на селата и малките градове, в противен случай тенденцията към депопулация ще 

продължи.  
 

–  Образователна структура:  

Основа за социализирането и реализирането на всяка личност е образованието – 

формално и неформално, поради което то е ключова ценност за децата и младите хора. 

Българското общество има традиционно високи образователни ценности. Практиката 

показва, че една макар и неголяма част от децата у нас не постъпват в училище, а други  

отпадат в различните класове. 

Община Исперих се стреми да създава условия и възможности за 

усъвършенстване на образователната система и осигуряване на различни видове и 

степени образование. На територията на общината функционира образователна 

инфраструктура, която включва институции на предучилищното обучение, общо, 

профилирано и професионално образование. До всички средищни училища и детски 

градини е осигурен безплатен транспорт за учители, деца и ученици. Отрицателната 

демографска статистика обаче води до съществуването на паралелки/групи с 

минимален и под минималния брой ученици/деца. 

На територията на община Исперих функционират 9 общински училища – две 

средни и седем основни, 14 детски градини – 4 в града и 10 по селата.  

Професионалната и профилирана гимназия в града адекватно реагират и 

въвеждат нови специалности в годините на своето развитие, подготвяйки учениците по 

професии, необходими за икономиката в региона, както и за успешната им реализация 

във висши учебни заведения. 
 

 През 2017/2018  учебна година 29 ученици са отпаднали от училище, като 

по данни на директори, в огромна част от случаите причината за това е 

заминаване на лицата в Чужбина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас 

Брой на учениците, отпаднали от 

образователната система за 

изминалата 2017/2018 учебна година по 
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Проблемът на отпадането на ученици, подлежащи на задължително обучение, 

има социално, икономическо, етнокултурно и образователно измерение. 

Едновременното действие на икономически, образователни и етнокултурни 

фактори, които са рискови за отпадане на ученици, оказва най-силно влияние и се 

проявява най-вече сред децата и учениците от ромски произход. Икономическите 

причини за напускане на училище (ниски доходи, нисък жизнен стандарт и битови 

условия, безработица и др.), влиянието на семейството и средата (отглеждане на деца в 

непълни семейства, ниско образователно равнище на родителите, нехайно и 

безотговорно родителско отношение и др.) и образователните фактори (ниска степен на 

училищна готовност, трудности при усвояване на учебния материал, нередовно 

посещаване на училище, конфликти с учители и съученици) си взаимодействат и 

поставят децата в особено висок риск от отпадане от училище. 

Предвид сложността на явлението „отпадащи ученици от училище” и 

комплексното действие на причините, които го пораждат, е необходимо тясно 

сътрудничество между отговорните фактори на местно равнище за успешното и трайно 

преодоляване на този проблем. 

 

1.2. Заетост 

В условията на пазарна икономика от най-важно значение за младите хора е 

предстоящото им трудово и социално реализиране. Към този план трябва да 

съществуват добри перспективи за осигуряване на заетост, поддържане и подобряване 

условията на труд, както и добра среда за разширяване на възможностите за 

интегриране.  

Картината на младежката безработица в региона е със сравнително висок 

процент. Причините за нея могат да се обединят в следните аспекти: липсата на трудов 

опит, който е основен фактор за всеки работодател при подбор на кадри, и демотивация 

от предлаганото заплащане при несъобразяване или пренебрегване на дадената 

квалификация. Друг ключов фактор, предопределящ младежката безработица, е 

степента на придобитото образование. Данните показват, че безработицата сред 

младежите с висше образование е по-ниска.  

В региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Исперих към 31.12.2018 г. 

общият брой на регистрираните безработни лица е 1236. От тях броят на 

регистрираните млади хора до 29-годишна възраст е 162.  

Реализацията на политиката за насърчаване на заетостта на младежите обхваща 

форми, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта, които се реализират 

предимно от „Бюро по труда“ – Исперих. 

класове 

Брой момичета Брой момчета 

I 1  

II 1  

III  1 

IV  2 

V 1  

VI 2 2 

VII   

VIII 3 1 

IX 2 2 

X 6 2 

XI  2 

XII  1 
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През 2018 г. по национални програми за заетост са започнали работа 15 младежи 

до 29-год. възраст, а по схеми и проекти на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 30 

безработни лица на възраст до 29 години. 

През 2018 година, както и през предходните години най-голям е делът на 

местата без изискване за специалност от всички обявени свободни работни места на 

първичния пазар на труда. Високият относителен дял на свободни работни места за 

нискоквалифицирани работници е типичен за обслужвания район поради 

преобладаващата селскостопанска дейност. Най-голямо бе търсенето на 

селскостопански работници, шивачки, механизатори, машинни оператори и лични 

асистенти.   

Специалистите от Дирекция „Бюро по труда” осъществяват непрекъснати 

контакти с представители на професионалните гимназии, като се стремят да 

проследяват реализацията на завършващите млади хора на пазара на труда. 

Една от наложилите се и добри практики на територията на община Исперих е 

инвестицията, която крупните работодатели, като заводът за производство на 

керамични изделия и декоративни елементи „Хан Аспарух“ и селскостопанската 

компания „Агротайм“ ООД, правят в обучението и квалификацията на младите 

работници. 

 

1.3.Нагласи към предприемачество 

По отношение на икономическата активност може да се твърди, че 

предприемаческата култура и инициативност на младите хора са в начален етап. 

Въпреки добрите практики и модели по проекти и програми, които насърчават младите 

предприемачи, развитието на самостоятелен бизнес сред тях все още се оказва 

рисковано. 

 

1.4. Признаване на компетенциите и уменията получени чрез неформално и 

самостоятелно учене  

За да бъде ефективно образованието на младите хора, то трябва да се развива във 

всички направления: както в областта на формалното образование чрез оптимизиране и 

осъвременяване на образователната система, така и в областта на неформалното 

образование – извън образователната система чрез развитие на алтернативни форми на 

обучение и валидиране на придобитите знания и умения, и на ученето през целия 

живот.  

Признаването и сертифицирането на знания, умения и компетентности, 

придобити в резултат на неформално и самостоятелно учене, както и дуалното 

обучение, все още не са достатъчно развити и популярни. 

 

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

Достъпът до информация в община Исперих, както и в цялата страна, бележи 

ръст. Въпреки масовото навлизане на информационните технологии в бита и в 

работата, младите хора в малките населени места и тези, които принадлежат към 

социално уязвими групи, остават с ограничен достъп до източниците на информация. 

Един от приоритетите в политиката на община Исперих днес е повишаване 

качеството и достъпа до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие. 

Достъп до информация на младите хора в общината се предоставя чрез няколко 

източника: 

– централна общинска библиотека „Петя Йорданова“, оборудвана с 

компютърни конфигурации и с осигурен интернет достъп; 

– едно читалище в града и 24 по селата, като осигурен интернет достъп има в 

половината от тях; 

– общинска администрация. 
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През 2018 година Община Исперих спечели ваучер в инициативата на 

Европейския съюз WIFI4EU за безплатен безжичен интернет на обществени места.  

Информацията е много важна за развитието на отделния човек и на обществото. 

Днес информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги 

ползват. Обществените библиотеки играят роля в този процес и работят активно за 

намаляване на различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до интернет и 

до различни онлайн информационни услуги. 

Всички културни институции на територията на града изпълняват ролята на 

памет за миналото като събират, съхраняват и осигуряват достъп до материали, 

свързани с историята на общността или на отделни личности. Чрез предлагането на 

разнообразна информация те подпомагат хората да участват компетентно при 

обсъждането и вземането на решения по ключови проблеми. Успешно си сътрудничат с 

други организации, за да оползотворят по най-добрия начин ресурсите, с които 

разполагат. 

Като цяло обаче публичните услуги в подкрепа на младите хора в Исперих все 

още не са с необходимото качество и не достигат до всички нуждаещи се, особено до 

младите роми и младежите в отдалечените райони на града. 

 

3. Насърчаване на здравословния начин на живот 
 

3.1. Здравословен статус  

Здравословното състояние на младежката възрастова група между 15 и 29 

години не се следи отделно от това на цялото население. Конкретни данни се събират и 

анализират само за подрастващите в ученическа възраст.  

Най-обобщено бихме могли да кажем, че най-разпространените заболявания 

сред младите са свързани с няколко фактора: вредни навици на хранене – 

небалансирано хранене; някои алергизиращи фактори; претовареност в учебните 

заведения и продължителен престой в неправилна работна поза. 

 

3.4.  Физическа активност и спортни занимания  
Чрез различните спортни занимания младите хора развиват ценни физически и 

психически качества, осъществява се превенция на заболявания, както и превенция на 

противообществените прояви и престъпността. 

На територията на община Исперих има сформирани различни спортни клубове:  

 

№ 
Наименование на 

клуба 
Вид спорт Местонахождение Председател 

1. 
СНЦ "Футболен клуб 

"Бенковски – 2016" 
футбол гр. Исперих 

Трендафил 

Василев 

2. 
СНЦ "Футболен клуб 

Левски – Подайва" 
футбол 

с. Подайва, ул. "9-

ти Септември" № 

42 

Заид Кадир 

3. 
СНЦ "Футболен клуб 

Стара сила" 
футбол 

с. Ст.селище, ул. 

"Н.Й.Вапцаров" № 

18 

Аксел Кючюк 

4. 

СНЦ "Ученически 

спортен клуб "Ханове 

2018" 

футбол, 

волейбол 

гр. Исперих, 

ПГ по СС "Хан 

Аспарух" 

Сунай Хакъ 
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5. 
СНЦ "Футболен клуб 

Стрела" 
футбол 

с. Тодорово, 

ул."Васил Левски" 

№ 19 

Наджи Ахмед 

7. 

СНЦ "Спортен клуб 

по борба "Осман 

Дуралиев" 

борба 

с. Китанчево, 

ул."Йорданка 

Николова" № 19 

Бехчет Фикрет 

8. 

СНЦ "Колоклуб 

Димитровец – 

Исперих" 

колоездене 
гр. Исперих, ул. 

"Иван Вазов" № 6 

Димитър 

Балански 

9. 
СНЦ "Волейболен 

клуб "Хан Аспарух" 
волейбол 

гр. Исперих, 

ул."Панайот Волов" 

№ 15 

Иван Василев 

10. 
СНЦ "Адреналин в 

кръвта" 
мото клуб 

гр. Исперих, 

ул."Янтра" № 12 
Юнуз Ахмед 

11. 

СНЦ "Училищен 

спортен клуб "Васил 

Априлов" 

НСО 

гр. Исперих 

ул."Васил Левски" 

№ 78 

Пламен Цанев 

12. 

СНЦ "Спортен клуб 

по тенис на маса –

Исперих" 

тенис на 

маса 
гр. Исперих Дамян Милев 

 

 

3.5.  Достъп до обучения и кампании по въпросите на спорта, здравето,  

физическата активност и здравословния начин на живот  

Здравната превенция и здравната просвета са приоритетни дейности за 

Червенокръстката организация в община Исперих. Ежегодно се провеждат 

традиционни кампании и здравни беседи сред младите. Разпространяват се материали 

за превенция на ХИВ/СПИН, туберколоза, материали, промотиращи донорството, 

здравословното хранене и пр.  

За съжаление обаче провежданата политика за профилактика и опазване 

здравето на младото поколение, не само в общината, но и в цялата страна, не е 

системна. 

 

4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение 

Социалните услуги в община Исперих (включително от типа подкрепа, 

придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 29 години в 

риск, са: 

 

Преходно жилище 
Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят 

независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за 

извеждането им от специализирана институция. Услугата предоставя комплекс от 

дейности, целящи: постигането на самостоятелен и независим живот след напускане на 

институцията на младежите и девойките; успешна професионална и житейска 

реализация; създаване на мрежа за социална подкрепа и постигане на социално 

включване; реинтеграция в семейна среда. Социалната услуга е с капацитет 8 души, 

като 7 от настанените потребители в момента са на възраст между 15 и 18 год. 

 

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

(ЦНСТДМУ) 
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Центърът е с капацитет 14 души, като 10 от настанените потребители са 

младежи до 29 години. В тази социална услуга от резидентен тип се създават условия за 

задоволяване на основните жизнени потребности на лицата – храна, подслон и 

сигурност. В центъра се осигурява индивидуална грижа и подкрепа за младежите в 

риск. 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТ) 

 

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания е социална 

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

деца, изведени от техните семейства.  Тя осигурява настаняване на децата в среда, 

близка до семейната и съдейства за постигане в максимална степен на самостоятелност 

в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги в съответствие 

с потребностите на настанените деца. В него се настаняват лица от 3 до 18-год. възраст. 

В момента 6 младежи ползват услугата. 

 
Център за обществена подкрепа (ЦОП) 

 

Центърът за обществена подкрепа е социална услуга, в която се извършват 

дейности, свързани с превения на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от 

училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за 

самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В Центъра се 

извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; 

оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско 

отчуждаване и конфликт при развод/раздяла, наблюдаване и оценяване на приемните 

семейства, оценяване и обучение на осиновители, консултиране и подкрепа на деца с 

поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в 

риск. В момента 7 от лицата, които ползват услугата са в младежка възраст.  

Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) 

Дневният център е услуга, предоставяща специализирана подкрепа на деца и 

младежи в неравностойно положение. В ДЦДМУ се предлагат дневни занимания, които  

насърчават и поддържат уменията на децата и младежите, а в същото време и 

надграждат възможностите им за развитие. Дейностите, които осъществяват 

специалистите са: психологическо консултиране; социална рехабилитация; 

логопедична работа; медицинска рехабилитация; педагогическа помощ за деца със 

специални образователни потребности; семейно консултиране; подкрепа за включващо 

обучение. Девет от ползвателите на услугите в центъра са младежи. В момента 6 са 

младежите, които ползват услугите на Центъра. 

 

 

Операция „Топъл обяд – 2016-2019“ 

Операцията е социална услуга в общността, насочена към задоволяване на 

потребностите от храна на най-уязвимите лица от община Исперих. Осъществява се по 

ОП за храни и/или основно материално подпомагане. Целта на тази услуга е 

подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на социално 

слаби лица. Услугата се предоставя на 140 потребители, като в момента 13 лица са на 

възраст между 15 и 29 години. 

 

Личен асистент  
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По проект към ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в община 

Исперих се предоставя и социална услуга в домашна среда “Личен асистент“. Проектът 

приключи през месец октомври 2017 г. От месец ноември финансирането на услугата 

става държавно. Услугата обхваща 122 лица, нуждаещи се от постоянни грижи, от 

които 9 са младежи до 29-годишна възраст. Непосредствените цели на услугата са 

осигуряване на качествена грижа в семейна среда за тежко болни хора и насърчаване на 

заетостта на безработни  лица като лични асистенти на хора с увреждания.  

 

  5. Развитие на младежко доброволчество 
 

5.1.Отношение и нагласи към доброволчеството   
Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да 

нараства, все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. Ценността 

на доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Неразвити са 

механизмите за публичното подпомагане на младежкото доброволчество като важна 

проява на солидарност и гражданска активност и форма за неформално учене. Правата 

на младите доброволци, особено на непълнолетните, се нуждаят от законова закрила. 

 

5.2.Участие в доброволчески дейности   
Доброволчеството дава множество възможности на младите хора да изразят своя 

порив към хуманност и грижа за другите, както и да се утвърдят общочовешките 

ценности сред младото поколение. 

Утвърдена в общината младежка доброволческа организация е Български 

младежки червен кръст (БМЧК). БМЧК има изградени работещи практики в няколко 

основни направления: оказване на първа долекарска помощ, социално-помощна 

дейност, подготовка и подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи, 

здравна просвета, превенция на сексуално и наркоманно рисково поведение и 

зависимости и др.  

Членове на организацията са ученици от Гимназия „Васил Левски” гр. Исперих. 

Екипите са преминали курс по първа долекарска помощ и ежегодно взимат участие в 

състезания. Всяка година по случай великденските и коледните празници се организира 

дарителска акция за събиране на дрехи, обувки и други вещи за хора в неравностойно 

положение и социално слаби семейства. 

Важен факт е, че младежката организация се попълва с все повече умни и 

интелигентни деца, които знаят какво искат и как да го постигнат (членове на БМЧК 

2016 г. – 8 ученици, 2017 г. – 15 ученици, 2018 г. – 12 ученици, 2019 г. – 25 ученици).  

Важен и значим момент в развитието на нашите младежи е осъзнаването на 

значимостта на доброволчеството като акт на подкрепа за уязвими лица. 

Безусловността и всеотдайността в тяхната дейност е мотиватор не само за деца, но и за 

възрастни. 

6. Повишаване на гражданската активност на младите хора 
 

6.2.  Свободно време – интереси и нагласи 

В читалище „Съзнание 1891“ в гр. Исперих творят и се развиват голям брой 

младежи, организирани в различни групи по интереси – танци, музика, театрално и 

изобразително изкуство.  

Дейност развиват: школа по изобразително изкуство, школа по пиано, 

китара, школа по карате/джудо, кръжок по художествено слово, клуб „Бит и 

традиции“, балетна и танцова формация, школа за хип-хоп танци, група за 

народни песни, група за руски и популярни песни, смесен хор за туристически и 

патриотични песни, театрална група. 
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6.2. Възможности за пълноценно участие в гражданския живот и процеса 

на взимане на решения 
Към момента липсва ясно обособен механизъм за включване на младите хора в 

процеса на взимане на решения. Отговорност на всички институции в страната е да 

създават такава възможност за включване, която да подпомогне пълноценното развитие 

на младите хора и изграждането на активната им гражданска позиция. По този начин те 

получават възможност да огласяват своите потребности и проблеми, както и да поемат 

готовност за ангажираност при взимане на решения. 

На територията на общината липсват изявени младежки организации. Липсват 

ефективни действащи механизми за отразяване мнението на младото поколение при 

вземането на важни политически и социални решения на общинско ниво (няма 

сформиран Общински консултативен съвет по младежките въпроси, който да 

подпомага кмета при провеждане на общинската политика за младежта, съгласно чл. 

15, ал. 6 от Закона за младежта). Нужни са ефективни мерки за стимулиране и 

подпомагане на младежките организации.  

  

7. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение в община Исперих се осъществяват от Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. МКБППМН оказва 

съдействие на образователните институции за обхващане в училище на подлежащите 

на задължително образование деца и ограничаване на отпадането от училище на деца в 

криминогенен риск и криминални прояви, извършва дейности по ранна превенция и 

откриване на симптоми за извършване на криминални деяния, както и превантивна 

работа с родителите. 

В обществото ни все още са налице много от факторите, водещи до 

противоправно поведение на младежите: занижен жизнен статус на част от 

семействата, конфликтна или криминогенна семейна среда, дефицити в родителския 

капацитет, подценяване на образованието, либерално отношение към отсъствията от 

училище, недостатъчна ангажираност на свободното време, нарастващ процент на 

младежката безработица. През 2018 г. има извършени правонарушения от 17 младежи, 

регистрирани са 65 пътнотранспортни произшествия с участието на млади хора на 

възраст до 29 години. 

От съществено значение за ограничаване на младежката престъпност е 

изготвянето на конкретен оперативен план за превенция на противообществените 

прояви сред младите с участието на различните институции работещи с младежи от 

всички възрастови граници – както непълнолетни, така и пълнолетни. 

Като ефективни мерки могат да се посочат организирането на информационни и 

образователни кампании насочени към младите хора, в това число и дейности за 

осмисляне на свободното време, насърчаване на спорта, участие в неформални 

обучения и клубове по интереси. 

Нужно е също така община Исперих да осигури възможност за реализиране на 

пробационни мерки за младежи, осъдени да положат труд в полза на обществото, както 

и да осигури възможност за включване на тези младежи в обучителни програми и 

дейности на различни обществени организации. 
 

 

III. Специфични цели на плана: 
 

1. Повишаване нивото на образование на младите хора в общината чрез: 
1.1. Разширяване на достъпа до формалното образование, прилагайки широк 

набор от форми на обучение. 
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1.2. Развитие на неформалното образование за придобиване на полезни знания и 

умения и за пълноценно ангажиране на свободното време на младите хора. 

2. Популяризиране на доброволческия труд като форма на активна гражданска 

позиция и общественополезна дейност. 

3. Повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословния начин 

на живот сред младите хора. 

4. Повишаване на информираността на младите хора за активно участие в 

изпълнението на младежките политики на национално, областно и общинско ниво.  

5. Социално-икономическа и културна интеграция на младежи в неравностойно 

положение. 

6. Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможностите 

за изява на младежите. 
 

 

IV. Приоритети: 
 

 

 

V. Очаквани резултати: 
 

№ ПРИОРИТЕТ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ 

1. Насърчаване на икономическата заетост, кариерно 

развитие на младите хора и снижаване на 

младежката безработица. 

Училища 

Община Исперих 

„Бюро по труда“ гр. Исперих 

„Бизнес център“ гр. Исперих 

2. Подобряване достъпа до информация и качествени 

услуги 

Община Исперих 

3. Насърчаване на здравословния начин на живот и 

превенция на зависимостите на младите хора 

Община Исперих 

Училища 

БЧК 

РЗИ 

Дирекция „Социално подпомагане” 

Спортни клубове 

4. Превенция на социалното изключване на младите 

хора в неравностойно положение 

Община Исперих 

БЧК 

Дирекция „Социално подпомагане” 

5. Утвърждаване и популяризиране на младежкото 

доброволчество 

Училища 

БЧК 

Община Исперих 

6. Повишаване на гражданската активност Община Исперих 

Училища 

7. Дейности, свързани с младите хора в малките 

населени места в общината 

Община Исперих 

Читалища 

8. Развитие на междукултурния и международния 

диалог 

Община Исперих 

Училища 

9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията 

на престъпността 

Община Исперих 

Училища 

МКБППМН 

РУ „Полиция“ Исперих  

10. Развитие на неформалното образование чрез 

алтернативни форми на обучение за придобиване 

на нови знания и умения 

Читалища 

Извънучилищни и училищни звена 
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12. Учредяване на младежки организации, укрепване и развитие на 

капацитета им, както и на институциите, работещи с млади хора. 

13. Повишена информираност на младите хора относно здравословния начин 

на живот и възможностите за осмисляне на свободното им време. 

14. Увеличен брой на доброволците в граждански и младежки инициативи. 

15. Активна гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по 

превенция на зависимостите за здравословен начин на живот и повишаване активността 

и участието на младите хора в спортни занимания. 

16. Засилена роля на младите хора в гражданското общество чрез участието 

им в програми за младежки дейности. 

17. Участие на повече младежи в неравностойно положение в образователно-

възпитателни, културни и спортни дейности. 

18. Подобрени възможности за участие на младите хора в извънучилищни 

дейности за развитие на творческите им умения и възможности за изява. 

19. Постигнато сближаване и задоволяване на потребностите на младите хора 

с тези на младежта в европейските страни чрез различни инициативи, проекти и 

обмени. 

20. Повишаване дела на завършващите средно образование. 

21. Снижаване на младежката безработица под средната за страната. 

22. Намаляване броя на младите хора, употребяващи наркотици, алкохол, 

цигари и други. 
 

 

VI. Финансово осигуряване: 
 

Източниците на финансиране за постигане целите в Плана са в рамките на 

утвърдения бюджет на Община Исперих, средства по проекти, финансирани от 

оперативни програми, и други международни и национални донори, средства от 

бюджетите на институциите, които изпълняват конкретните дейности, заложени в 

годишния план. 
 

 

VII. Организация и координация на дейностите за постигане на 

целите 
 

 Кметът осигурява провеждането на общинската политика за младежта в 

съответствие с държавната политика, като работи в тясно сътрудничество с: 

– Младежки организации; 

– РУО – гр. Разград; 

– РУ „Полиция“ Исперих; 

– Училища; 

– Дирекция „Бюро по труда” Исперих; 

– Регионална здравна инспекция; 

– Български червен кръст; 

– Културни институции; 

– Читалища; 

– Спортни клубове; 

– „Бизнес център“ Исперих. 
 

 

VIII. Дейности по наблюдение, оценка и актуализация на 

общинската програма за младежки дейности 
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 Кметът ръководи и координира дейностите по изпълнението на Плана за 

младежки дейности в община Исперих. Планът се приема с Решение на Общински 

съвет – Исперих и е отворен за актуализация при необходимост. 
 

 

IX. Публичност 
 

Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се 

актуализира, допълва и изменя на база регламентирани периодични анализи.  

Информация за дейностите в плана може да се получи от страницата на Община 

Исперих. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред. 

 Няма. 

 Преминаваме към последна точка от дневния ред. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Разни. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси имате ли. 

 Няма. 

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното  заседание на Общински 

съвет Исперих проведено на 07.02.2019 г.,  което приключи в 16.35 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:  
 

 

 


