ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 59
от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 28.02.2019
година
Днес 28.02.2019 г. от 17.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет
Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 25 общински
съветници. Уведомление на основание чл. 30, ал. 4, т. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация има подадени от общинските съветници Метин Емби и Сали Мехмед.
Общинските съветници Венелин Вутов и Рейхан Каракашев в настоящия момент не присъстват
в зала предполагам, че ще се присъединят в последствие.
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.
За протокола на редовното заседание присъства Кмета на Община Исперих г-н Бейсим
Руфад, заместник кметовете на Община Исперих г-жа Нехире Юмер и г-жа Айджан Бейтула,
секретаря на община Исперих севим Адем и кметове на кметства.
Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на
Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по предварително обявения проекто дневния ред имате
ли колеги?
Заповядайте г-н Джелил.
Ридван Джелил – общински съветник от политически представената група на ДПС.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Предлагам т.12, а именнно докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община
Исперих относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от
Общинския поземлен фонд, находящи се в с.Бърдоква, с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино и
с.Подайва, община Исперих, област Разград от предварително обявения дневен ред да стане т.1
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други предложения ?
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
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Оттеглям от дневния ред докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих
относно: Искане на Община Исперих до Министерство на културата за безвъзмездно предоставяне на
управлението и стопанисването на АР „Сборяново“
Предлагам като т. 19 да бъде включена в дневния ред докладна записка от Бейсим Руфад
– Кмет на община Исперих относно: Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот №
46913.93.7., местност „ Азман кулак“ – Землище с. Малък Поровец, общ. Исперих, обл. Разград.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
В протокола да бъде отбелязано, че общинския съветник Рейхан Каракашев зае
местото си и кворума в момента е 26 общински съветника.
Други предложения по проекто дневния ред?
Няма.
Преминаваме към гласуване на първото направено предложение от общински съветник
Ридван Джелил, т.12 докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих относно:
Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен
фонд, находящи се в с.Бърдоква, с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино и с.Подайва, община
Исперих, област Разград от предварително обявения дневен ред да стане т.1
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0

Преминаваме към гласуване на предложението направени от Кмета на община Исперих,
като т. 19 да бъде включена в дневния ред докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община
Исперих относно: Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 46913.93.7., местност „
Азман кулак“ – Землище с. Малък Поровец, общ. Исперих, обл. Разград.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0
Моля, колеги общински съветници да гласуваме дневния ред на днешното заседание.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
2

29

26

26

0

0

Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от
Общинския поземлен фонд, находящи се в с.Бърдоква, с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино и
с.Подайва, община Исперих, област Разград
2. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на
Кмета на Община Исперих за 2018 г.
3. Докладна записка от Даниел Димитров –Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с
провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих и определяне на
позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
4. Докладна записка от Даниел Димитров –Председател на Общински съвет
Исперих и Зейти Фераим – общински съветник.
Относно: Коригиран доклад на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ
„Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за
изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от 29.11.2016
г. и заповед № РД 09-114 от 08.02.2019г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. по
подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
5. Докладна записка от Даниел Димитров –Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Отчет за извършениете разходи за командировки и получени средства от
Председателя на Общински съвет Исперих за периода от 01.10.2018г. до 31.12.2018г.
6. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Отчет за извършениете разходи за командировки и получени средства от
Кмета на община Исперих за периода от 01.10.2018г. до 31.12.2018г.
7. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от
ЗДБРБ за 2019г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни
текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа
8. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
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Относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на община Исперих, прогноза на
показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи и прогноза за общинския
дълг и разходите за лихви по него за периода 2020 – 2022 г.,
9. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и
индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 г.
10. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 15 на Общински пазар –
гр. Исперих с наемател ЕТ „Агромикс-Теодора Каменарова“
11. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроени поземлени
имоти /дворни места/, находящи се в с.Малък Поровец,с.Духовец,с.Китанчево,
с.Белинци,с.Райнино,с.Подайва и с. Конево, община Исперих.
12. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот №61875.33.737 по кадастралната карта на
с.Райнино,община Исперих на собственика на законно построена сграда в имота.
13. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна и промяна на
предназначението на поземлен имот №0.67 в квартал 4 по регулационния план на с.Тодорово,
община Исперих
14. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Съединяване на шест броя поземлени имоти и образуване на нов имот с
проектен номер 53.583, находящи се в с.Подайва, община Исперих.
15. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Разпределение на субсидия на спортните клубове от община Исперих за 2019
година
16. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Разработване на ПУП–ПП (парцеларен план) за Изграждане на ел.
захранване на поземл. имот № 15953.65.597 по плана на Стопански двор с. Голям Поровец ,
общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание
17. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Одобряване на ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на
водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот № 10015.20.153, местност
“Коджа Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово
18. Докладна записка от Айджан Бейтула – зоместник Кмет на община Исперих.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Исперих с проектно
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.,
Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,
Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2”
19. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
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Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 46913.93.7., местност „ Азман
кулак“ – Землище с. Малък Поровец, общ. Исперих, обл. Разград.
20. Изказвания, питания и становища на граждани.
21. Разни.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от
Общинския поземлен фонд, находящи се в с.Бърдоква, с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино и
с.Подайва, община Исперих, област Разград
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет определя условията и
реда за отдаване под наем на земите от Общинския поземлен фонд чрез търг или конкурс за срок
не по дълъг от 10 години.
Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл.5, ал.3 от Наредба
№ 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на
Община Исперих, приет от Общински съвет – Исперих.
Предложението ни е да се проведе процедура за отдаване под наем на сто двадесет и
четири имота, находящи се с.Бърдоква, с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино и с.Подайва, община
Исперих поради изтичането на тригодишния срок на сключените договори за наем през
2016год.
Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 за управление, ползване и
разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на имоти от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет)
години на следните земеделски имоти, подробно описани в Приложение №1 с описание на
имотите по населени места, № на Акта за общинска собственост, предназначение, кадастрален
номер, площ/дка,началната годишна наемна цена/лева и стъпката за наддаване/лева, което е
неразделна част от настоящото решение.
ІІ. Определя начална годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) лева на
декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС Исперих, изменено с
Решение № 483 от 29.03.2018г. на ОбС Исперих.
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III.Възлага на Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга и сключи
договори за наем.
IV.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.
Приложени
е1
№
Местонахо
ж-дение
1 с.Бърдоква
2 с.Бърдоква
3 с.Бърдоква
4 с.Бърдоква
5 с.Бърдоква
6 с.Бърдоква
7 с.Бърдоква
8 с.Бърдоква
9 с.Бърдоква
10 с.Бърдоква
11 с.Бърдоква
12 с.Бърдоква
13 с.Бърдоква
14 с.Бърдоква
15 с.Бърдоква
16 с.Бърдоква
17 с.Бърдоква
18 с.Бърдоква

АОС
6088/05.04.2016г
.
6089/05.04.2016г
.
6090/05.04.2016г
.
6091/05.04.2016г
.
6092/05.04.2016г
.
6093/05.04.2016г
.
6094/05.04.2016г
.
6095/05.04.2016г
.
6096/05.04.2016г
.
6097/05.04.2016г
.
6098/05.04.2016г
.
6099/05.04.2016г
.
6100/05.04.2016г
.
6101/05.04.2016г
.
6102/05.04.2016г
.
6103/05.04.2016г
.
6104/05.04.2016г
.
6105/05.04.2016г

Предназначен Кадастрале Площ /
ие
н№
дка
07452.14.3
Нива/ОПФ
8
10,002
07452.14.4
Нива/ОПФ
1
10,001
07452.14.4
Нива/ОПФ
3
10,001
07452.14.4
Нива/ОПФ
7
10,001
07452.14.4
Нива/ОПФ
9
10,001
07452.14.5
Нива/ОПФ
0
10,001
07452.14.5
Нива/ОПФ
3
10,001
07452.14.6
Нива/ОПФ
6
10,001
07452.14.6
Нива/ОПФ
8
10,001
07452.14.6
Нива/ОПФ
9
10,001
07452.14.7
Нива/ОПФ
0
10,001
07452.14.7
Нива/ОПФ
9
10,001
07452.14.8
Нива/ОПФ
0
10,002
07452.14.8
Нива/ОПФ
1
10,001
07452.14.8
Нива/ОПФ
2
10,001
07452.14.8
Нива/ОПФ
3
10,001
07452.14.8
Нива/ОПФ
4
10,001
Нива/ОПФ
07452.14.8 10,002
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нач.год
наемна
цена/лв

стъпка за
наддаване/л
в.

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00
450,00

45,00
45,00

19 с.Бърдоква
20 с.Бърдоква
21 с.Конево
22 с.Конево
23 с.Конево
24 с.Конево
25 с.Конево
26 с.Конево
27 с.Конево
28 с.Конево
29 с.Конево
30 с.Конево
31 с.Конево
32 с.Конево
33 с.Конево
34 с.Конево
35 с.Конево
36 с.Конево
с.Лудогорц
37 и
с.Лудогорц
38 и
с.Лудогорц
39 и
с.Лудогорц
40 и
с.Лудогорц
41 и
с.Лудогорц
42 и
с.Лудогорц
43 и
с.Лудогорц
44 и

.
6106/05.04.2016г
.
6107/05.04.2016г
.
6108/05.04.2016г
.
6109/06.04.2016г
.
6110/06.04.2016г
.
6111/06.04.2016г
.
6112/06.04.2016г
.
6113/06.04.2016г
.
6114/06.04.2016г
.
6115/06.04.2016г
.
6116/06.04.2016г
.
6117/06.04.2016г
.
6118/06.04.2016г
.
6119/06.04.2016г
.
6120/06.04.2016г
.
6121/06.04.2016г
.
6122/06.04.2016г
.
5905/09.07.2015г
.
6075/05.04.2016г
.
6076/05.04.2016г
.
6077/05.04.2016г
.
6078/05.04.2016г
.
6079/05.04.2016г
.
6080/05.04.2016г
.
6081/05.04.2016г
.
6082/05.04.2016

10,001

450,00

45,00

Нива/ОПФ

5
07452.14.8
6
07452.14.8
7

10,207

460,00

46,00

нива/ОПФ

38296.6.4

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.5

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.6

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.7

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.8

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.9

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.10

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.11

15,815

712,00

71,00

нива/ОПФ

38296.6.12

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.13

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.14

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.15

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.16

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.17

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

7,140

321,00

31,00

нива/ОПФ

38296.6.18
38296.57.1
4

5,500

247,00

24,00

Нива/ОПФ

24116.9.55

8,503

383,00

38,00

Нива/ОПФ

24116.9.56

10,001

450,00

45,00

Нива/ОПФ

24116.9.57

10,002

450,00

45,00

Нива/ОПФ

24116.9.58

10,002

450,00

45,00

Нива/ОПФ

24116.9.59

10,001

450,00

45,00

Нива/ОПФ

24116.9.60

10,002

450,00

45,00

Нива/ОПФ

24116.9.61
24116.10.4
8

10,002

450,00

45,00

10,918

491,00

49,00

Нива/ОПФ

Нива/ОПФ

7

с.Лудогорц
45 и
с.Лудогорц
46 и
с.Лудогорц
47 и
с.Лудогорц
48 и
49 с.Лъвино
50 с.Лъвино
51 с.Лъвино
52 с.Лъвино
53 с.Лъвино
54 с.Лъвино
55 с.Лъвино
56 с.Лъвино
57 с.Лъвино
58 с.Лъвино
59 с.Лъвино
60 с.Лъвино
61 с.Лъвино
62 с.Лъвино
63 с.Лъвино
64 с.Лъвино
65 с.Лъвино
66 с.Лъвино
67 с.Лъвино
68 с.Лъвино
69 с.Лъвино
70 с.Лъвино
71 с.Лъвино

6083/05.04.2016

Нива/ОПФ

6084/05.04.2016

Нива/ОПФ

6085/05.04.2016

Нива/ОПФ

6086/05.04.2016
6129/06.04.2015г
.
6130/06.04.2015г
.
6131/08.04.2015г
.
6132/08.04.2015г
.
6133/08.04.2015г
.
6134/08.04.2015г
.
6135/08.04.2015г
.
6136/08.04.2015г
.
6137/08.04.2015г
.
6138/08.04.2015г
.
6139/08.04.2015г
.
6140/08.04.2015г
.
6141/08.04.2015г
.
6142/08.04.2015г
.
6143/08.04.2015г
.
6144/08.04.2015г
.
6145/08.04.2015г
.
6146/08.04.2015г
.
6147/08.04.2015г
.
6148/08.04.2015г
.
6149/08.04.2015г
.
6150/08.04.2015г
.
6151/08.04.2015г

Нива/ОПФ

24116.10.4
9
24116.10.5
0
24116.10.5
1
24116.10.5
2

нива/ОПФ

10,002

450,00

45,00

10,001

450,00

45,00

10,002

450,00

45,00

10,002

450,00

45,00

14064

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14065

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14066

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14067

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14068

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14069

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14070

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14071

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14072

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14073

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14074

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14075

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14076

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14077

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14078

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14079

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14080

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14081

6,747

304,00

30,00

нива/ОПФ

14082

8,370

377,00

37,00

нива/ОПФ

14083

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14084

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ
нива/ОПФ

14085
14086

10,000
10,000

450,00
450,00

45,00
45,00

8

72 с.Лъвино
73 с.Лъвино
74 с.Лъвино
75 с.Лъвино
76 с.Лъвино
77 с.Лъвино
78 с.Лъвино
79 с.Лъвино
80 с.Лъвино
81 с.Подайва
82 с.Подайва
83 с.Подайва
84 с.Подайва
85 с.Подайва
86 с.Подайва
87 с.Подайва
88 с.Подайва
89 с.Подайва
90 с.Подайва
91 с.Подайва
92 с.Подайва
93 с.Подайва
94 с.Подайва
95 с.Подайва
96 с.Подайва
97 с.Подайва

.
6152/08.04.2015г
.
6153/08.04.2015г
.
6154/08.04.2015г
.
6155/08.04.2015г
.
6156/08.04.2015г
.
6157/08.04.2015г
.
6158/08.04.2015г
.
6159/08.04.2015г
.
6160/08.04.2015г
.
6164/14.04.2001
6г.
6165/14.04.2001
6г.
6166/14.04.2001
6г.
6167/14.04.2001
6г.
6168/14.04.2001
6г.
6169/14.04.2001
6г.
6171/14.04.2001
6г.
6172/14.04.2001
6г.
6173/14.04.2001
6г.
6174/14.04.2001
6г.
6175/14.04.2001
6г.
6176/14.04.2001
6г.
6177/14.04.2001
6г.
6178/14.04.2001
6г.
6179/14.04.2001
6г.
6180/14.04.2001
6г.
6181/14.04.2001
6г.

нива/ОПФ

14087

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14088

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14089

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14090

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14091

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14092

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14093

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14094

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14095

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.2

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.3

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.4

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.5

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.6

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.7

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.8

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.9

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.10

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.11

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.12

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.13

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.14

11,569

521,00

52,00

нива/ОПФ

56945.1.15

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.16

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.17

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.18

10,002

450,00

45,00

9

98 с.Подайва
99
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
11
0
11
1
11
2
11
3
11
4
11
5
11
6
11
7
11
8
11
9
12
0
12
1
12
2
12
3
12

с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва

6182/14.04.2001
6г.
6183/14.04.2001
6г.
6184/14.04.2001
6г.
6185/14.04.2001
6г.
6186/14.04.2001
6г.
6187/14.04.2001
6г.
6188/14.04.2001
6г.
6191/14.04.2001
6г.
6192/14.04.2001
6г.
6193/14.04.2001
6г.
6194/14.04.2001
6г.
6195/14.04.2001
6г.
6196/14.04.2001
6г.
6197/14.04.2001
6г.
6199/14.04.2001
6г.
6200/14.04.2001
6г.
6201/14.04.2001
6г.
6202/14.04.2001
6г.
6203/14.04.2001
6г.
6204/14.04.2001
6г.
6206/14.04.2001
6г.
6205/14.04.2001
6г.
6207/14.04.2001
6г.
6209/14.04.2001
6г.
6170/14.04.2001
6г.
6087/05.04.2001
6г.
5075/13.02.2012г

нива/ОПФ

56945.1.19

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.20

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.21

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.22

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.23

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.24

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.25

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.28

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.29

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.30

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.31

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.32

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.33

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.34

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.36

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.37

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.38

10,226

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.39

10,065

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.40

10,001

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.41

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.43

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.42

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.44

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.46

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.47

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ
нива/ОПФ

56945.1.48
56945.25.3

10,002
13,700

450,00
616,00

45,00
61,00
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4

.

3
1238,90
4

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля, становището на председателите на постояните комисии
Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на водеща комисия.
Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на
25.02.2019 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.

Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане 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 25.02.2019 г. от 13.00 часа, след
разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане 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 25.02.2019 г. от 15.30
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
5

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
5
11

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.
За протокола да бъде отбелязано, че общинския съветник Венелин Вутов зае
местото си и кворума в настоящия момент в зала е 27 общински съветника.
Кметовете на кметства посочени в докладната записка имат ли възражение. В
деловодството на Общински съвет Исперих няма постъпили такива.
Преминаваме към обсъждане на докладната записка и проекта за решение.
Заповядайте г-н Джелил.
Ридван Джелил – общински съветник от политически представената група на ДПС.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми общински съветници, гости в залата.
Предлагам от името на общинските съветници от ПП „Движението за права и свободи“
към проекта за решение да бъдат добавени следните точки:
Второ римско – На първи тур на търга да имат право да участват граждани, юридически
лица и земеделски производители, които са с постоянен адрес отговарящ на имотите на
замлището.
Трето римско – Кандидатите в търга да имат право да участват за не повече от 20 декара
земеделска земя от Общинския поземлен фонд.
Уважаеми колеги,
Причината да направя това предложение, е че тези земеделски земи са поминъка на
населението ни, единствено тези ниви им останаха. Ако допуснем големите земеделски
производители да участват в търга те ще ги отнемат, и населението ще остане без поминък, а
това ще доведе населението ни да напусне страната и да търси препитание в чужбина.
Общинския съвет е орган на самоуправление и е избран от хората на тази община. Ние
сме длъжни да им създаваме условия за работа и препитание, а не да създаваме условия на
едрите земеделци да ни отнемат поминъка.
Уважаеми колеги,
Приканвам Ви да гласувате по съвест.
Благодаря.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме първо предложението за решение на вносителя.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 28.02.2019 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от
Общинския поземлен фонд, находящи се в с.Бърдоква, с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино и
с.Подайва, община Исперих, област Разград
12

№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
15
10
2
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№640
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 за управление, ползване и
разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на имоти от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет)
години на следните земеделски имоти, подробно описани в Приложение №1 с описание на
имотите по населени места, № на Акта за общинска собственост, предназначение, кадастрален
13

номер, площ/дка,началната годишна наемна цена/лева и стъпката за наддаване/лева, което е
неразделна част от настоящото решение.
ІІ. Определя начална годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) лева на
декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС Исперих, изменено с
Решение № 483 от 29.03.2018г. на ОбС Исперих.
III.Възлага на Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга и сключи
договори за наем.
IV.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.

Приложени
е1
№
Местонахо
ж-дение
1 с.Бърдоква
2 с.Бърдоква
3 с.Бърдоква
4 с.Бърдоква
5 с.Бърдоква
6 с.Бърдоква
7 с.Бърдоква
8 с.Бърдоква
9 с.Бърдоква
10 с.Бърдоква
11 с.Бърдоква

АОС
6088/05.04.2016г
.
6089/05.04.2016г
.
6090/05.04.2016г
.
6091/05.04.2016г
.
6092/05.04.2016г
.
6093/05.04.2016г
.
6094/05.04.2016г
.
6095/05.04.2016г
.
6096/05.04.2016г
.
6097/05.04.2016г
.
6098/05.04.2016г

Предназначен Кадастрале Площ /
ие
н№
дка
07452.14.3
Нива/ОПФ
8
10,002
07452.14.4
Нива/ОПФ
1
10,001
07452.14.4
Нива/ОПФ
3
10,001
07452.14.4
Нива/ОПФ
7
10,001
07452.14.4
Нива/ОПФ
9
10,001
07452.14.5
Нива/ОПФ
0
10,001
07452.14.5
Нива/ОПФ
3
10,001
07452.14.6
Нива/ОПФ
6
10,001
07452.14.6
Нива/ОПФ
8
10,001
07452.14.6
Нива/ОПФ
9
10,001
Нива/ОПФ
07452.14.7 10,001
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нач.год
наемна
цена/лв

стъпка за
наддаване/л
в.

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00

45,00

450,00
450,00

45,00
45,00

12 с.Бърдоква
13 с.Бърдоква
14 с.Бърдоква
15 с.Бърдоква
16 с.Бърдоква
17 с.Бърдоква
18 с.Бърдоква
19 с.Бърдоква
20 с.Бърдоква
21 с.Конево
22 с.Конево
23 с.Конево
24 с.Конево
25 с.Конево
26 с.Конево
27 с.Конево
28 с.Конево
29 с.Конево
30 с.Конево
31 с.Конево
32 с.Конево
33 с.Конево
34 с.Конево
35 с.Конево
36 с.Конево
с.Лудогорц
37 и

.
6099/05.04.2016г
.
6100/05.04.2016г
.
6101/05.04.2016г
.
6102/05.04.2016г
.
6103/05.04.2016г
.
6104/05.04.2016г
.
6105/05.04.2016г
.
6106/05.04.2016г
.
6107/05.04.2016г
.
6108/05.04.2016г
.
6109/06.04.2016г
.
6110/06.04.2016г
.
6111/06.04.2016г
.
6112/06.04.2016г
.
6113/06.04.2016г
.
6114/06.04.2016г
.
6115/06.04.2016г
.
6116/06.04.2016г
.
6117/06.04.2016г
.
6118/06.04.2016г
.
6119/06.04.2016г
.
6120/06.04.2016г
.
6121/06.04.2016г
.
6122/06.04.2016г
.
5905/09.07.2015г
.
6075/05.04.2016г
.

Нива/ОПФ

0
07452.14.7
9
07452.14.8
0
07452.14.8
1
07452.14.8
2
07452.14.8
3
07452.14.8
4
07452.14.8
5
07452.14.8
6
07452.14.8
7

нива/ОПФ

38296.6.4

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.5

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.6

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.7

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.8

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.9

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.10

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.11

15,815

712,00

71,00

нива/ОПФ

38296.6.12

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.13

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.14

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.15

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.16

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

38296.6.17

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

7,140

321,00

31,00

нива/ОПФ

38296.6.18
38296.57.1
4

5,500

247,00

24,00

Нива/ОПФ

24116.9.55

8,503

383,00

38,00

Нива/ОПФ
Нива/ОПФ
Нива/ОПФ
Нива/ОПФ
Нива/ОПФ
Нива/ОПФ
Нива/ОПФ
Нива/ОПФ
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10,001

450,00

45,00

10,002

450,00

45,00

10,001

450,00

45,00

10,001

450,00

45,00

10,001

450,00

45,00

10,001

450,00

45,00

10,002

450,00

45,00

10,001

450,00

45,00

10,207

460,00

46,00

с.Лудогорц
38 и
с.Лудогорц
39 и
с.Лудогорц
40 и
с.Лудогорц
41 и
с.Лудогорц
42 и
с.Лудогорц
43 и
с.Лудогорц
44 и
с.Лудогорц
45 и
с.Лудогорц
46 и
с.Лудогорц
47 и
с.Лудогорц
48 и
49 с.Лъвино
50 с.Лъвино
51 с.Лъвино
52 с.Лъвино
53 с.Лъвино
54 с.Лъвино
55 с.Лъвино
56 с.Лъвино
57 с.Лъвино
58 с.Лъвино
59 с.Лъвино
60 с.Лъвино
61 с.Лъвино
62 с.Лъвино
63 с.Лъвино
64 с.Лъвино

6076/05.04.2016г
.
6077/05.04.2016г
.
6078/05.04.2016г
.
6079/05.04.2016г
.
6080/05.04.2016г
.
6081/05.04.2016г
.

Нива/ОПФ

24116.9.56

10,001

450,00

45,00

Нива/ОПФ

24116.9.57

10,002

450,00

45,00

Нива/ОПФ

24116.9.58

10,002

450,00

45,00

Нива/ОПФ

24116.9.59

10,001

450,00

45,00

Нива/ОПФ

24116.9.60

10,002

450,00

45,00

Нива/ОПФ

10,002

450,00

45,00

10,918

491,00

49,00

10,002

450,00

45,00

10,001

450,00

45,00

10,002

450,00

45,00

10,002

450,00

45,00

6082/05.04.2016

Нива/ОПФ

6083/05.04.2016

Нива/ОПФ

6084/05.04.2016

Нива/ОПФ

6085/05.04.2016

Нива/ОПФ

6086/05.04.2016
6129/06.04.2015г
.
6130/06.04.2015г
.
6131/08.04.2015г
.
6132/08.04.2015г
.
6133/08.04.2015г
.
6134/08.04.2015г
.
6135/08.04.2015г
.
6136/08.04.2015г
.
6137/08.04.2015г
.
6138/08.04.2015г
.
6139/08.04.2015г
.
6140/08.04.2015г
.
6141/08.04.2015г
.
6142/08.04.2015г
.
6143/08.04.2015г
.
6144/08.04.2015г

Нива/ОПФ

24116.9.61
24116.10.4
8
24116.10.4
9
24116.10.5
0
24116.10.5
1
24116.10.5
2

нива/ОПФ

14064

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14065

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14066

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14067

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14068

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14069

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14070

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14071

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14072

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14073

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14074

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14075

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14076

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14077

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ
нива/ОПФ

14078
14079

10,000
10,000

450,00
450,00

45,00
45,00
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65 с.Лъвино
66 с.Лъвино
67 с.Лъвино
68 с.Лъвино
69 с.Лъвино
70 с.Лъвино
71 с.Лъвино
72 с.Лъвино
73 с.Лъвино
74 с.Лъвино
75 с.Лъвино
76 с.Лъвино
77 с.Лъвино
78 с.Лъвино
79 с.Лъвино
80 с.Лъвино
81 с.Подайва
82 с.Подайва
83 с.Подайва
84 с.Подайва
85 с.Подайва
86 с.Подайва
87 с.Подайва
88 с.Подайва
89 с.Подайва
90 с.Подайва

.
6145/08.04.2015г
.
6146/08.04.2015г
.
6147/08.04.2015г
.
6148/08.04.2015г
.
6149/08.04.2015г
.
6150/08.04.2015г
.
6151/08.04.2015г
.
6152/08.04.2015г
.
6153/08.04.2015г
.
6154/08.04.2015г
.
6155/08.04.2015г
.
6156/08.04.2015г
.
6157/08.04.2015г
.
6158/08.04.2015г
.
6159/08.04.2015г
.
6160/08.04.2015г
.
6164/14.04.2001
6г.
6165/14.04.2001
6г.
6166/14.04.2001
6г.
6167/14.04.2001
6г.
6168/14.04.2001
6г.
6169/14.04.2001
6г.
6171/14.04.2001
6г.
6172/14.04.2001
6г.
6173/14.04.2001
6г.
6174/14.04.2001
6г.

нива/ОПФ

14080

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14081

6,747

304,00

30,00

нива/ОПФ

14082

8,370

377,00

37,00

нива/ОПФ

14083

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14084

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14085

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14086

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14087

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14088

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14089

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14090

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14091

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14092

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14093

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14094

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

14095

10,000

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.2

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.3

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.4

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.5

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.6

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.7

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.8

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.9

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.10

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.11

10,002

450,00

45,00
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91 с.Подайва
92 с.Подайва
93 с.Подайва
94 с.Подайва
95 с.Подайва
96 с.Подайва
97 с.Подайва
98 с.Подайва
99
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
11
0
11
1
11
2
11
3
11
4
11
5
11
6
11

с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва

6175/14.04.2001
6г.
6176/14.04.2001
6г.
6177/14.04.2001
6г.
6178/14.04.2001
6г.
6179/14.04.2001
6г.
6180/14.04.2001
6г.
6181/14.04.2001
6г.
6182/14.04.2001
6г.
6183/14.04.2001
6г.
6184/14.04.2001
6г.
6185/14.04.2001
6г.
6186/14.04.2001
6г.
6187/14.04.2001
6г.
6188/14.04.2001
6г.
6191/14.04.2001
6г.
6192/14.04.2001
6г.
6193/14.04.2001
6г.
6194/14.04.2001
6г.
6195/14.04.2001
6г.
6196/14.04.2001
6г.
6197/14.04.2001
6г.
6199/14.04.2001
6г.
6200/14.04.2001
6г.
6201/14.04.2001
6г.
6202/14.04.2001
6г.
6203/14.04.2001
6г.
6204/14.04.2001

нива/ОПФ

56945.1.12

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.13

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.14

11,569

521,00

52,00

нива/ОПФ

56945.1.15

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.16

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.17

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.18

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.19

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.20

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.21

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.22

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.23

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.24

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.25

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.28

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.29

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.30

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.31

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.32

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.33

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.34

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.36

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.37

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.38

10,226

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.39

10,065

450,00

45,00

нива/ОПФ
нива/ОПФ

56945.1.40
56945.1.41

10,001
10,002

450,00
450,00

45,00
45,00
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7
11
8
11
9
12
0
12
1
12
2
12
3
12
4

с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва
с.Подайва

6г.
6206/14.04.2001
6г.
6205/14.04.2001
6г.
6207/14.04.2001
6г.
6209/14.04.2001
6г.
6170/14.04.2001
6г.
6087/05.04.2001
6г.
5075/13.02.2012г
.

нива/ОПФ

56945.1.43

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.42

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.44

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.46

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.47

10,002

450,00

45,00

нива/ОПФ

56945.1.48
56945.25.3
3

10,002

450,00

45,00

13,700

616,00

61,00

нива/ОПФ

1238,90
4

адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим - общински съветник от политически представената гпрупа на ДПС.
Уважаеми общински съветници,
Неведнъж излизам на тази трибуна за да Ви напомня каква клетва сме положили и найвече, че ние трябва да работим за интересите на гражданите на тази община. Не веднъж сме
свидетели как нещата се преиначават в този общински съвет и Вие господин председател
търсите всякакъв начин да забиоколите тези неща и в момента апелирам да подадете оставката
си като Председател.
Преди известно време тръгнахме да закриваме училището в с. Тодорово след всички
манипулации и действия които се направиха трябваше Омбуцмана на РБ да бъде заангажиран и
да не се стигне до закриването му. След това от Ваша страна нямаше и едно извинение дори
към тези хора от селата. Разбрах, че в предходната приета докладна записка, където се
направиха същите предложения същата е била незаконосъобразна и сега питам, ако не е била
законосъобразна защо няма наказание за тези които са нарушили закона.
Другите мотиви за оставката Ви са, че Вие имате явен интерес към земеделските земи в
тези населени места. Вие процедурно подвеждате нещата и сега се налага след гласуване да
взема отношение.
Тези хора наематели на земи от общинския поземлен фонд навреме си плащат наемите и
ние като общински съветници избрани от тези хора сме длъжни да вземем такива решения,
които да са в тяхна полза.
Друг момент е, че ние системно ограбваме селата на тази община. Когато се приемаше
бюджета казахте, че тази година нищо няма да се даде за селата, нека преди това се оправи
града казахте и ние се съгласихме. Колко пъти Ви цитирам Наредба № 27 в частта където 30%
от наемите и продажбите на земеделски земи да се връщат по населените места, но това не се
изпълнява от администрацията на общината. Нямаме нищо против да се инвестира и в града, но
селата също имат нужда.
Как питам ще отидете при тези хора, след няколко месеца ни предстоят избори какво ще
им кажете. Вие господин Кмет обещахте промяна в предизборната си кампания, това ли е
промяната. В този общински съвет ние гласуваме и вземаме решения, но колегите гласуват по
заповед и така ще бъде.
Благодаря.
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адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги предлагам да гласуваме и предложението направено от общински съветник
Ридван Джелил към проекта за решение да бъдат добавени следните точки:
Второ римско – На първи тур на търга да имат право да участват граждани, юридически
лица и земеделски производители, които са с постоянен адрес отговарящ на имотите на
замлището.
Трето римско – Кандидатите в търга да имат право да участват за не повече от 20 декара
земеделска земя от Общинския поземлен фонд.
Заповядайте.

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

Редовно заседание на 28.02.2019 г. от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти от
Общинския поземлен фонд, находящи се в с.Бърдоква, с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино и
с.Подайва, община Исперих, област Разград
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

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

П
П
П
П
П
П

Против
Против
Против
Против

П
П
П
П

За
За
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П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

28.
29.

ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
Против

П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
11
15
1
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№641
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 за управление, ползване и
разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на имоти от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Не приема предложението направено от общинския съветник Ридван Джелил към
проекта за решение да бъдат добавени следните точки:
Второ римско – На първи тур на търга да имат право да участват граждани, юридически
лица и земеделски производители, които са с постоянен адрес отговарящ на имотите на
замлището.
Трето римско – Кандидатите в търга да имат право да участват за не повече от 20 декара
земеделска земя от Общинския поземлен фонд.
IV.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на
Кмета на Община Исперих за 2018 г.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
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Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Управленската програма на Кмета на Община Исперих е разработена на базата на
националните, регионалните и общински дългосрочни, средносрочни и краткосрочни
стратегически документи. Периодът, през който действа програмата е 2016-2019 г. и обхваща
мандата на общинската администрация и четири години от действието на приетия Общински
план за развитие 2014-2020 г.
Основната цел на Програмата е подобряване качеството на живот на хората, запазване на
природното и културно наследство и достигане на европейските параметри на жизнена среда.
При изпълнението й през годините са следвани няколко основни принципа:
•
Прозрачност при разходването на бюджетни средства и разпореждането с
общински
активи.
• Отговорно отношение към проблемите на хората в общината;
• Активно използване на европейските фондове през програмен период 2014-2020;
• Открито управление;
• Диалогичност;
• Прозрачност при управлението.
Настоящият отчет представя постигнатите конкретни резултати през 2018 г. в
подобряването на инфраструктурата в общината, както и постиженията в областта на
социалната политика, образованието, здравеопазването и културата. Набелязани са и
предстоящите задачи за последната година от управлението на кмета на община Исперих.
Съгласно чл.44, ал.5 от ЗМСМА Кметът на общината представя пред общинския съвет
годишен отчет за изпълнението на програмата.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното
РЕШЕНИЕ
На основание чл.44, ал.5 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема изготвения Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Кмета
на Община Исперих за 2018 г.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областния
управител на Област Разград
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред
Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА
КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ БЕЙСИМ РУФАД

ЗА 2018 ГОДИНА

Управленската програма на Кмета на Община Исперих е разработена на базата на
националните, регионални и общински дългосрочни, средносрочни и краткосрочни
стратегически документи. Периодът, през който действа настоящата програма е 2016-2019 г. и
обхваща мандата на общинска администрация, както и четири години от действието на приетия
Общински план за развитие 2014-2020 г.
В този смисъл програмата отчита не само текущото състояние и перспективите за местно
развитие на община Исперих, но и тенденциите, целите и динамиката в регионалното и
национално развитие на страната ни като член на ЕС.
Управленската програма съответства на приоритетите, стратегическите цели и мерките,
залегнали в Националната програма за развитие: България 2020, Национална стратегия за
регионално развитие на Република България (2012-2022), Национална концепция за
пространствено развитие, Регионален план за развитие на Северен централен район 2014-2020,
Областна стратегия за развитие на област Разград 2014-2020, Общински план за развитие на
община Исперих 2014-2020, секторните Стратегии и Оперативните програми 2014-2020.
ОСНОВНА ЦЕЛ
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА, ЗАПАЗВАНЕ ПРИРОДНОТО И
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ДОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА
ЖИЗНЕНА СРЕДА
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:
• Прозрачност при разходването на бюджетни средства и разпореждането с общински
активи.
• Отговорно отношение към проблемите на хората в общината;
• Активно използване на европейските фондове през програмен период 2014-2020;
• Открито управление;
• Диалогичност;
• Прозрачност при управлението.
ЦЕЛИ:
• Доизграждане и поддържане на съвременна, надеждна и адекватна на потребностите
общинска инфраструктура;
 Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и
управленски структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на
благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за трудова заетост;
• Постигане на по-висок стандарт на обществената среда;
• Целесъобразно и прозрачно финансиране на общинските проекти;
• Благоустрояване на населените места на общината;
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• Интеграция на лица и групи в неравностойно социално положение;
• Превръщането на Исперих в динамично развиваща се община, съчетаваща устойчиво
развитие на икономиката и туризма;
• Осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и здравеопазване,
подобряване на здравния и социален статус на населението и създаване на здравословна
природна и екологична среда;
• Развитие на културна и спортна дейност, разширяване на възможностите за отдих и
развлечения;
• Опазване на природното и културно-историческото наследство; утвърждаване на община
Исперих като място за атрактивен туризъм и ефективен туристически бизнес;
• Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и бизнеса;
• Подобряване на административното обслужване ;
• Разширяване възможностите за гражданско участие в местното самоуправление и в
обществения живот
Изведените приоритети са основа за постигане на балансирана и конкурентоспособна
общинска икономика, подобряване на качеството на живот, изграждане на качествена жизнена
среда с модерна инфраструктура и съхранена екология, развитие на човешките ресурси и
социално сближаване, укрепване на административния капацитет, развитие на
професионалните умения в подкрепа на местната икономическа активност и усвояване на
средства от фондовете на ЕС.
В икономически план Програмата за управление цели да създаде условия за развитие на
конкурентоспособна икономика, основана на знанието и на новите технологии. В социален
план - да защити принципите на социалната справедливост и да допринесе за повишаване
качеството на живот.
ИНФРАСТРУКТУРА:
Визията на съвременния град и на общината се определя от наличието на модерна и
достъпна инфраструктура, която позволява на града и общината да расте и да се развива, да
посреща очакванията и потребностите на своето население. Изграждането на съвременна и
достъпна инфраструктура е базова политика в нашето управление. Развитието й засяга всички
сфери на икономическия, обществения и социален живот. Стабилното и балансирано развитие
на общината е пряко следствие от изградената инфраструктура. В изпълнение на Програмата за
управление на Кмета на Общината и с цел подобряване на съществуващата инфраструктура
през 2018 година бяха осъществени следните дейности:
1. Рехабилитация на междуселищната пътна мрежа
 През 2018 г. е изпълнен ремонт на пътен участък от с. Вазово до с. Райнино на
общински път RAZ1040 /III-205-Свещари-Вазово-Райнино на стойност 123 574,91 лв. с ДДС
със средства, осигурени от републиканския бюджет.
2. Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Исперих
 С целева субсидия от републиканския бюджет е извършен основен ремонт на:
Ул. „Ахинора”, гр. Исперих – 245 487,20 лв.
Ул. „Александър Стамболийски“, гр. Исперих – 225 033,66 лв.
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 Със средства, предоставени на Община Исперих с ПМС на МС през м. декември 2018 г.
е възложено извършването на основен ремонт на ул. „Шести септември”, ул. „Димитър
Полянов” и ул. „Стефан Караджа” в гр. Исперих, на обща стойност 1 500 000,00 лв.
 През август 2018 г. е внесено проектно предложение по подмярка 7.2 на Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 г. рехабилитация на още три улици в гр. Исперих –
„Хан Аспарух“, „Искър“ и „Христо Ботев“, за което през 2019 г. очакваме сключване на
договор с ДФ „Земеделие“ за реализацията му
3. Поддържане и модернизиране на общинския сграден фонд, като училища, детски
ясли и градини, общинска администрация и др.
 С Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. Министерския съвет прие Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които да допринесат за:
 по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и
намаляване на разходите за енергия;
 подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на
сградите;
 осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво
развитие.
Община Исперих кандидатства по Националната програма за енергийна ефективност,
като за целта се регистрираха общо 22 сдружения на собствениците /СС/ на жилищни сгради
в град Исперих, които отговаряха на критериите за кандидатстване.
Първите 4-ри подадени Заявления от СС, които отговаряха на критериите за
допустимост по Програмата бяха одобрени и сключиха тристранни договори за целево
финансиране с Българска банка за развитие
14 са регистрираните Сдружения на собствениците в община Исперих, които имат
подадени Заявления за кандидатстване в Българска Банка за Развитие и са на етап сключване
на тристранни договори за целево финансиране по Програмата.
До м. юли 2018г. по Националната програма за енергийна ефективност в Община
Исперих са санирани и въведени в експлоатация 4 многофамилни жилищни сгради с адреси
и разплатени средства от ББР както следва :
1.
гр.Исперих ,ж.к,,Васил Априлов“ Блок 1 - на стойност 1 261805,45 лв.с ДДС
2.
гр.Исперих ,ж.к,,Васил Априлов“ Блок 3 – на стойност 788 059,70 лв. с ДДС
3.
гр.Исперих ,ж.к,,Васил Априлов“ Блок 4 - на стойност 949 212,67 лв.с. ДДС
4.
гр.Исперих ,ж.к,,Васил Априлов“ Блок 7 - на стойност 908 173,41 лв. с.ДДС
Общата стойност на санираните многофамилни жилищни сгради е 3 907 251,23 лв.
 През м. декември 2018 г. приключи изпълнението на проект „Основен ремонт,
оборудване и обзавеждане на ПГСС „Хан Аспарух“, гр.Исперих на стойност 1 153 361 лв.,
който се реализира по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ в продължение на 24 месеца. По
проекта се постигнаха следните резултати: Топлинно изолиране на външни стени, на покрив
и на под; Цялостно боядисване във всички помещения в училището; Подменени настилките
от мозайка, балатум и циментова замазка с теракот или ламинат според предназначението на
помещението; Изградено аварийно стълбище на югоизточната фасада; Подменени всички
интериорни врати; Ремонтирани тоалетни; Демонтирана стара и изградена нова котелна и
отоплителна инсталация; Подменени осветителни тела с нови, тип LED и изградена
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мълниезащитна инсталация; Изградена мултифункционална спортна площадка в източната
част на имота и благоустроен района около нея. Доставено и монтирано оборудване и
обзавеждане за класните стаи и учебните кабинети:17 бр. мултимедийни проектори с
прожекционни екрани; 17 бр. лаптопи; 25 бр. компютърни конфигурации за обучителен и
езиков кабинет; 16 бр. слушалки за езиков кабинет; 25 бр. бюра и 25 бр. столове за езиков и
обучителен кабинет; Оборудване за конферентна зала – 54 посетителски столове и 2 работни
маси; Оборудване за мултифункционална спортна площадка – 2 бр. футболни врати, 1 бр.
баскетболен кош, мрежа за волейбол; Градинско обзавеждане – 8 бр. пейки и 6 бр. кошове за
отпадъци; 1 бр. трактор за учебни цели;
 След подписването на договор с ДФ „Земеделие“ на 30.01.2018 г. започна
изпълнението на проект „Запазване на духовния и културен живот на населението чрез
ремонт и оборудване на читалище „Съзнание - 1891“ в гр.Исперих, финансиран по подмярка
7.2 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Предвидени са ремонт и
мерки за енергийна ефективност на две от крилата на читалищната сграда (източно и южно),
в които се помещават библиотеката, музейната експозиция и ритуалната зала, а на мястото
на старата фитнес зала ще се изгради нова изложбена зала. Стойността на проекта, след
провеждане на всички обществени поръчки, е 344 935,82 лв.
 През м. юни 2018 г. приключиха дейностите по договор за проектиране и
строителство за основен ремонт на покрив и трети етаж на БКС, гр. Исперих на стойност
62 400 лв. с ДДС. Финансирането е осигурено, както от републиканския бюджет (32 400 лв.),
така и от собствени бюджетни средства (30 000 лв.)
През 2018 г. Община Исперих възложи изготвянето на 4-ри технически проекта,
необходими за подготовката на проектни предложения, с които общината да кандидатства
пред МИГ – Исперих по подмярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или
разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и
култура, свързаната с тях инфраструктура“ от Многофондовата Стратегия за ВОМР
За очакваните два приема през 2019 г. Община Исперих ще кандидатства общо с 5
проекта:
1. „Изграждане на общностен център в УПИ XVI кв.35 в гр. Исперих“. По проекта ще
се изгради едноетажна сграда от модулна скелетна конструкция от контейнери, в
които ще има зала за общи срещи и обучения, малка зала-библиотека за играчки, стая
за персонал, стая за срещи със специалисти, антре с рецепция, санитарни помещения
и подходящо оборудване и обзавеждане. Районът около сградата ще бъде
благоустроен.
2. „Преустройство и реновиране на покрит пазар и административната сграда към него
в УПИ I, кв.193 в гр. Исперих; Предвижда се изцяло нов облик. По всички фасади ще
се разположат нови пана от еталбонд, които ще играят ролята на жалузи. Ще се
обособят 3 подхода – 2 от източната страна и 1 от западната. Административата
сграда ще бъде цялостно топлоизолирана, ще се направи ремонт на съществуващите
тоалетни, ще се обособи и тоалетна за инвалиди.
3. „Изграждане и възстановяване на зона за спорт в УПИ IV, кв.138 в гр. Исперих
(съществуващ стадион). Проектът цели възстановяване на част от елементите в
съществуващия спортен комплекс и допълването му с мултифункционална спортна
площадка. Съществуващата лекоатлетическа писта ще бъде изцяло реновирана със
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специална настилка, предназначена за такъв тип спортни съоръжения. По
продължение на пистата ще бъде монтирана и осветление. Новопроектираната
спортна площадка ще бъде разположена северно от съществуващото спортно поле на
стадиона и ще съчетава няколко вида спорт – баскетбол, волейбол, тенис на корт и
бадминтон.
4. „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр.Исперих“. По проекта
ще се оформят 4-ри зони за отдих:
 В УПИ I, кв. 150 (площ между ул. „Хр.Ботев“ и ул.„Лудогорие“) ще се
изгради кът за игри и отдих за деца от 0 до 12 г., както и удобна алейна мрежа
 В УПИ I, кв.105 и кв.104 – детски кът с подходящи съоръжения, градинско
обзавеждане и засаждане на различни видове растителност.
 В УПИ I, кв.112 (т. нар. градинка до десятката) ще се изгради кът за фитнес
на открито с девет съоръжения, ще се благоустрои района с градинско
обзавеждане и енергоспестяваща осветителна инсталация.
 В УПИ I, кв.44 (района зад р-нт Трамонто) ще се обособи кът за фитнес на
открито с 6 вида съоръжения и градинско обзавеждане.
5. „Изграждане и възстановяване на зони за отдих в населените места на община
Исперих – с.Свещари, с.Тодорово, с.Йонково, с.Г.Поровец, с.Лудогорци, с.Подайва,
с. Вазово и с.Беленци.“ Ще бъдат изградени зони за отдих с кътове за игри за деца от
0 до 12 г. или кътове за фитнес на открито, според заявените предпочитания на
местното население.
В случай, че бъде обявен прием по подмярка 7.5 на Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г., общината има готовност да кандидатства и с проект за изграждане на
Туристически информационен център в двора на бившето училище „Хр.Ботев“.
Общината разполага и с готови технически проекта за рехабилитация на централна
градска част и площада с паметника на Хан Аспарух, за които към момента не е намерено
финансиране.
Очакваме одобрение на две от подадените през 2018 г. проектни предложения по
подмярка 7.2 на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. – 1. „Рехабилитация на
уличната мрежа на град Исперих” - /Улица "Христо Ботев", ул. „Хан Аспарух” и ул. „Искър” в
гр. Исперих/ и 2.„Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на админстративните
сгради на общинската администрация в гр. Исперих” – Подобект: Административна сграда на
ул. "Васил левски” №70, УПИ XII, кв. 29
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Общинското ръководство води съзнателна и последователна политика в подкрепа на
своите граждани, изпаднали в неравностойно положение. Съгласно разработения Годишен план
за развитие на социалните услуги, основната задача на Община Исперих е планиране, развиване
и предоставяне на качествени социални услуги
През 2018 г. на територията на Община Исперих продължават да функционират Дом за
деца лишени от родителска грижа „Лудогорие” с капацитет 18 места и Комплекс за
социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”.
С оглед закриването на ДДЛРГ от 01.01.2019 г. и разкриването на негово място на Център
за работа с деца на улицата бе извършен основен ремонт на материалната база на Дома,
обособяване и пълно оборудване на кухня, дневна с трапезария, дневна за работа с децата през
свободното време с отделно закупени 5 компютъра, 3 офиса за социален работник и педагози.
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Поставена бе преходна врата за услугите и бе направен ремонт и пребоядисване на целия 3етажен коридор към КСУДС.
Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/„Лудогорие” Исперих
функционира от 01.01.2011 година, съгласно Решение №288 на Общински съвет - Исперих от
заседание, проведено на 22.12.2010 г., Протокол №49. КСУДС „Лудогорие” е самостоятелно
юридическо лице, организационна структура на Община Исперих, в който се предоставят
социални услуги, съгласно чл.36, ал. 2 от ППЗСП, както следва:
Преходно жилище;
Център за обществена подкрепа;
Център за настаняване от семеен тип 1;
Център за настаняване от семеен тип 2.
Дневен център за деца и/или младежи с увреждания от 01.01.2018г.
КСУДС „Лудогорие” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на община
Исперих със самостоятелен делегиран бюджет, който се формира от бюджетите на социалните
услуги, определени съгласно единни разходни стандарти, утвърдени за всяка календарна година
от МС. Управлява се от Управител. Текущи и оперативни решения по организацията на
дейностите се вземат от Съвет на ръководния екип, в чиито състав влизат управител, главен
счетоводител, координатор социални услуги, преките ръководители на социалните услуги и
психолог.
Социалните услуги в КСУДС «Лудогорие» за 2018г. се предоставят на І и ІІІ етаж в сграда,
имот публична общинска собственост с местонахождение гр. Исперих, Община Исперих,
област Разград, ул. «Васил Левски « №72.
Всяка социална услуга разполага със собствено самостоятелно пространство, което
включва нужния вид и брой помещения, в зависимост от вида на услугата: спални помещения,
дневна, трапезария, кухня, офис на екипа, санитарни и складови помещения, игротеки, зали за
занимания, срещи, консултации и обучения. Помещенията са оборудвани и обзаведени според
спецификата на работа с клиентите. Материалната база на всяка услуга гарантира качество на
предоставяне на услугата и ефективна работа с нейните потребители.
В сградата, където се предоставят услугите е осигурена денонощна вътрешна и външна
охрана, посредством изградена система за видеонаблюдение и длъжностни лица,
осъществяващи пропускателния режим през светлата част на денонощието.
За 2018 година КСУДС «Лудогорие» има утвърдена численост на щатния персонал 48 щата,
от които 30 специалисти за работа с деца: социални работници, педагози, психолози, логопед,
рахабилитатор, възпитатели, трудотерапевти др. и 18 щата: административен и помощнообслужващ персонал, част от които са общи длъжности за всички услуги. Всички работещи в
Комплекса отговарят на изискванията за степен на образование и квалификация и текущо
получават допълнителна квалификация и обучение в съответствие със спецификата на
длъжността.
КСУДС «Лудогорие» организира дейността си в съответствие с изискванията на Закона за
социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Правилниците за прилагането им, Наредба
за критериите и стандартите за социални услуги за деца и други законови и подзаконови актове,
касаещи дейностите на организацията.
През отчетния период бяха извършени ремонтни дейности в следните социални услуги към
КСУДС «Лудогорие»:
Преходно жилище - През 2018 г. бе извършен основен ремонт и обзавеждане на цялата
услуга към Комплекса. Бяха закупени мебели за дневната, трапезарията и кухнята на децата.
Отремонтирани са всички стаи на децата, офиса на работещите социални работници и коридора
на услугата. Поставена е предпазна козирка на входа на услугата. Сменено е цялото осветление
на услугата по изискване за безопасност.
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Център за обществена подкрепа - През 2018г. бе извършено освежаване на част от
пространството на услугата и обособяване на допълнителен офис на работещия персонал, както
и поставяне на предпазваща козирка на входа на ЦОП.
Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания - През 2018 г.бе извършен
ремонт и освежаване на цялото пространство на центъра. По проект бе обособена и оборудвана
със специални мебели сензорна стая за работа с деца/младежи с увреждания. По същия проект
през 2019 г. предстои обособяването на две специализирани площадки в дворното пространство
на Комплекса, предназначени както за децата/младежите с увреждания, така и за всички
останали деца от услугите.
Психорелационна зала - През 2018 г. бе реконструирана и отремонтирана цялата
бивша столова на Дом за деца „Лудогорие” и обособена за комбинирана зала за работа с
деца/младежи за арттерапии и занимания през свободното време на децата /тенис-маса, билярд,
фитнес уреди, шведски стени и др./. Поставен е навсякъде теракот, специализирана настилка за
работа с деца/младежи с увреждания и парапети. С цел осигуряване на безопасност и постигане
на по-добра енергийна ефективност, цялостно е подменено осветлението на залата.
Кухня - През 2018 г. бе направен цялостен основен ремонт на кухнята към КСУДС
„Лудогорие” и приспособяването й на кухня-майка с кетъринг обслужване, което изхранва
ежедневно около 70 деца/младежи. Закупени бяха професионална аспирация и шкафове за
съхранение на посуда и хранителни продукти.
ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ
Преходно жилище е социална услуга в общността с капацитет 8 младежи/девойки.
Услугата Преходно жилище е предназначена за:

Младежи и девойки над 15-годишна възраст, с дълъг институционален
престой, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до
семейната среда;

Младежи и девойки от общността, които са над 15 годишна възраст, но
поради една или друга причина се налага да ползват социална услуга от резидентен тип, поради
невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната среда.
Социално - педагогическата работа в „Преходно жилище“ е насочена към компенсиране
на дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от продължителния
институционален престой. Социалните работници подпомагат младежите и девойките да
придобият чрез практическа дейност необходимите за самостоятелно живеене социални и
битови умения.
През 2018г. в услуга Преходно жилище се работи по 11 случая. В 4 от случаите
потребителите ползват услугата повече от една година.
В края на периода в услугата има 7 случая. Всички потребители на услугата са ученици 6 в ПГ по СС „Хан Аспарух” и 1 в ОУ „ В. Априлов”.
До месец декември 2018г. в услугата работи екип от 4 социални работници. При
необходимост потребителите на услугата се консултират от психолози, работещи в КСУДС
„Лудогорие”.
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
Център за обществена подкрепа е социална услуга насочена към подобряване на
качеството на живот на уязвимите групи от общността в община Исперих и подобряване на
благосъстоянието им. Центъра работи в услуга на хората в общността, консултиране и
намиране на адекватни решения за задоволяване на нуждите им. Насочване за ползване на
услугата става чрез:
 Наличие на направление или административна заповед от ДСП гр. Исперих.
 Подадено заявление за ползване на услугата до Управителя на КСУДС от самите
клиенти при идентифицирана нужда от подкрепа без направление или заповед от
ДСП.
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 Други институции и организации, като МКППБМН, Детска педагогическа стая,
полиция, съд и прокуратура.
Насочването и приемането на деца и семейства за ползване на услугата се извършва
целогодишно в рамките на утвърдения капацитет. Към настоящият момент капацитета на
услугата е 40 потребители. Видовете социални услуги, които се предлагат са:
1. Повишаване на родителският капацитет.
2. Превенция на изоставянето.
3. Превенция на насилието.
4. Превенция на отклоняващото се поведение.
5. Превенция на отпадане от училище.
6. Оценка на риска,оценка на родителския капацитет.
7. Психологическа подкрепа.
8. Логопедична подкрепа.
9. Дейности в следосиновителният период.
10. Дейности в слединтеграционният период.
11. Деинституциализация и реинтеграция на деца от специализирани институции.
Общо случаите постъпили за този период са 105.
В Центъра за обществена подкрепа работят 6 специалиста: трима социални работници,
един соц.работник/педагог, психолог и логопед.
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 /ЦНСТ/ е социална услуга –
резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени от
семействата им. Тя предоставя комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните
потребности на децата и насочени към развиване на социална компетентност и подготовка за
самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване на способности за организиране на
свободното време, професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на
контакт с биологичното семейство и формиране на собствена идентичност. Вземайки предвид
приетата Визия за деинституционализация в България и предстоящото закриване на ДДЛРГ в
страната, се предприеха мерки според нуждите на община Исперих и от 01.10.2017г. с Решение
на Общински съвет и Заповед РД01-0750/26.06.2017г. на Изпълнителния директор на АСП,
услугата ЦНСТДБУ 1 повиши своя капацитет от 12 на 15 потребителя.От 01.07.2017 г, след
настъпили промени в наименованието на услугата, ЦНСТ се ползва само от деца без
увреждания, на възраст от 3 до 18 години. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в
ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри. В някои
случаи, по преценка на настаняващия орган, се допуска продължаване ползването на услугата и
на младежи, навършили 18 години, до завършване на средното образование.
През 2018 г. в ЦНСТДБУ-1 настанените деца с административна заповед на Дирекция
“Социално подпомагане“ са 15.
В края на периода услугата се ползва от 15 деца.
Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-1 се състои от 4 социални работници,
които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 психолог/ от
м.октомври почасова работа с децата се провежда от двама психолози и от един логопед/ и 1
домашен помощник.
Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се осъществява от
Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в услугата се осъществява от
социален работник-екипен ръководител.
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 2
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 е социална услуга резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени от
семействата им. С помощта и подкрепата на социалните работници се предоставя комплекс от
дейности, съобразени с индивидуалните потребности на децата, насочени към развиване на
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социалната компетентност и подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в образованието,
развиване на способности за организиране на свободното време, професионално ориентиране и
обучение, възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране на
собствена идентичност. Със Заповед №РД01-0749/26.06.2017г. на Изпълнителния директор на
АСП, капацитетът на Центъра бе увеличен от 01.10.2017г. от 12 на 15 деца.
От 01.07.2017г. след настъпили промени услугата ЦНСТ се ползва само от деца без
увреждания на възраст от 3 до 18 години. В някои случаи по преценка на настаняващия орган се
допуска продължаване ползването на услугата и на младежи навършили 18 години, до
завършване на средното образование.
Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се осъществява от
Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в услугата се осъществява от
социален работник - екипен ръководител
В края на периода услугата се ползва от 15 деца.
Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-2 се състои от 5 социални работници, с
необходимата професионална квалификация за работа с деца, 2 психолози на граждански
договор и 1 домашен помощник.
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания социална услуга за предоставяне на
дневни грижи, мобилна почасова услуга за деца до 18 години и техните семейства, младежи до
35 години, ползватели на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи с увреждания и потребители от общността.
Услугата ДЦДМУ е с капацитет 30 места. Работи се с 2 групи:
- 1 група – работа с деца с увреждания от 3 до 18 год.възраст
- 2 група – работа с лица с увреждания от 18 до 35 год.възраст
В ДЦДМУ се осигуряват:
– здравни и физически потребности на потребителите;
- психологическа подкрепа;
- логопедична терапия;
- работа с възпитатели;
- рехабилитационна подкрепа;
- социално консултиране;
- медицински контрол;
- мобилна работа.
Екипът на ДЦДМУ към КСУДС “Лудогорие“ гр.Исперих се състои от: социални работници
– 2, възпитатели – 2, детегледачи – 2, логопед – 1, психолог – 1, медицинско лице -1,
рехабилитатор – 1, терапевт – 1 /до май месец/, шофьор– 1.
През 2018 година услугите на ДЦДМУ са ползвали 38 потребителя.
През отчетния период се предоставя и социалната услуга Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 места. Тя стартира на 05.01.2015г.
по Проект "Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги
в Община Исперих", финансиран със средства по ОП "Развитие на човешките ресурси 20072013г. „Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент
2: Разкриване на социални услуги в общността” .
Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал с развити
компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите. Услугата има
разработена методика, утвърдена вътрешна нормативна база, правила, процедури и
документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в съответствие със
законовоопределените критерии и стандарти.
Изграждането на този център позволи да се повиши качеството на живот на деца и
младежи от институции и уязвими групи от населението чрез подобряване на достъпа им до
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алтернативни грижи и услуги в среда, близка до семейната и в общността на територията на
община Исперих.
В края на периода услугата се ползва от 14 потребители.
 От 11.12.2015 г. Община Исперих е партньор по проект „Приеми ме 2015”BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” със сключено партньорско споразумение между
Община Исперих и Агенцията за социално подпомагане.
На 01.09.2016 г. е подписан Анекс към партньорското споразумение за въвеждане на нов
областен модел спрямо, който остава един социален работник. Същия работи с приемни
семейства от три общини, една от които е Община Исперих.
През 2018 г. едно Професионално приемно семейство е заличено от регистъра по тяхно
желание. Няма новоутвърдени приемни семейства, общия брой действащи семейства остава 14.
Към момента са ангажирани 12 семейства с настанени в тях 13 деца.
Общия брой преминали през приемната грижа деца за 2018 г. са 17.
 Домашен социален патронаж в гр. Исперих предоставя социалните услуги, които
се извършват в обичайната домашна среда. Предлаганите социални услуги са:
 Доставяне на храна;
 Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от патронирания;
 Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност
или тежко заболяване;
 Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и
занимания в дома или извън него;
 Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа
необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и други със средства
на лицето;
 Съдействие за изготвяне на необходимите документи заявяване на ТЕЛК;
 Други
През 2018 год. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 291 лица. ДСП –
Исперих предоставя услугата доставка на храна в град Исперих и селата с. Лъвино, с.
Къпиновци, с. Подайва, с. Духовец, с. Белинци, с. Средоселци и с. Китанчево.
Домашен социален патронаж ежедневно приготвя и обяд за 60 – 70 пациенти от МБАЛ
„Исперих“ ЕООД.
 През отчетния период Община Исперих реализира и дейности по операция
„Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002, финансирана по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане“, Фонд за Европейско подпомагане
на най - нуждаещите се лица. Услугата от месец май 2017 г. с увеличен капацитет от 90
потребители на 140.
През 2018 г. услугата е предоставена на 179 лица.
В периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.Община Исперих предоставя социалните
услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ по сключено Споразумение № ФС 01-0308/
22.12.2017 г., между Агенция за социално подпомагане и Община Исперих, относно
изпълнение на чл. 20 от Постановление № 332 от 22.12.2017 г. на Министерския съвет.
Усвоените средства при изпълнение на Споразумението са 337 595 лв.
 Община Исперих реализира в период от 01.09.2017 г. до 01.03.2018 г. Проект
BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора”Етап 3, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
По проекта бяха включени 50 младежи до 29 год. на длъжност „Общ работник“ в 22
населени места на територията на Община Исперих.
Обща стойност на проекта: 172 188,85 лв.
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В период от 01.11.2017 г. до 02.05.2018 г. Община Исперих реализира Проект
BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора” Етап 2, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
По проекта бяха включени 6 младежи до 29 год. на длъжност „Портиер“.
Обща стойност на проекта: 32 860,80 лв.
 На 20.09.2017 г. стартира изпълнението на Национална програма „Помощ за
пенсиониране” за период от две години до 20.09.2019 г., като целта е подкрепа за преход от
безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят
работа и са регистрирани в ДБТ. По програмата е назначено едно лице.
Общата стойност на програмата е 13 100 лв.
 В периода от 01.02.2018 г. до 31.10.2018 г. по Национална програма „Старт на
кариерата” в Общинска администрация – Исперих е назначено 1 лице за срок от 9 месеца.
Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на
трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел
улесняване на прехода между образование и заетост.
Обект на Програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са
завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по
труда”.
Общата стойност на програмата е 6437,88 лв.
От 01.06.2018 г до 30.11.2018 г. Община Исперих изпълнява Регионална програма за
заетост и обучение, по която са назначени 15 лица на 6 часов работен ден за период от 6 месеца
на длъжност „общ работник“, които работят по утвърден график и разпределение в
съответствие с природо – климатичните условия.
Дейностите по Програмата са насочени към подобряване състоянието на улиците, парковете за
отдих, зелените площи и гробищните паркове в гр. Исперих.
Общата стойност на програмата е 46 089,93 лв.
 От 01.06.2018 г. по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни
увреждания” в Общинска администрация – Исперих беше назначено едно лице на длъжност
„Специалист, обществени поръчки за период от две години.
Програмата цели осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”
безработни хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст, като предпоставка за
преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.
Общата стойност на програмата е 14 592,48 лв.
През 2018 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в
Общинска администрация – Исперих продължи трудовата си заетост едно лице, назначено на
длъжност „Младши специалист, младежки медиатор” от 07.05.2015 г. до 31.12.2020 г.
Общата стойност на програмата е 47 204,13 лв.
През 2018 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в
Общинска администрация – Исперих са назначени три лица на длъжност „Организатор,
обществено-полезен труд” от 01.10.2018 г. до 31.12.2020 г.
Общата стойност на програмата е 49 249,62 лв.
През 2018 г. по Проект BG05М9ОP001-1.028-0001„Работа”,финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд са назначени 59 лица на длъжност „Работник, озеленяване“ за
срок от 12 месеца.
Целта на проекта и насочена към преодоляване на регионалните диспропорции на
пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица (вкл. от
неравностойно положение на пазара на труда), от райони с високо равнище на безработица. Цел
на проекта е и повишаване на икономическата активност, както и подобряване достъпа до
заетост за търсещите работа безработни лица и активиране на неактивни лица чрез
предоставяне на възможности за включване в различни форми на обучения и заетост.
Обща стойност на проекта: 310 565,24 лв.
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По Проект BGО5М90PО01-1.010-0001 „Обучения и заетост”, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд в Общинска администрация – Исперих, през 2018 г. са наети
80 лица на следните длъжности:
 15 лица на длъжност „Общ работник“;
 25 лица на длъжност „Работник, озеленяване“;
 40 лица на длъжност „Чистач/ Хигиенист“.
Целта на Компонент ІІ по проект "Обучения и заетост" е интегриране на неактивни и
безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30 години),
регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.
Обща стойност на проекта: 1 176 670,20 лв.
ОБРАЗОВАНИЕ:
През 2018 година в община Исперих функционират девет общински училища – две
средни и седем основни. Шест от основните училища, с изключение на ОУ “Христо Ботев“
с.Китанчево са средищни и в тях се обучават и ученици от най - близките съседни населени
места. Във всички средищни училища е организирана целодневна организация на учебния
процес за пътуващите ученици. В началото на учебната 2018/2019г. записаните ученици в
училищата от общината са 2102. Наблюдава се намаляване на броя им в сравнение с
предходната година, когато са били 2204. За поредна година отрицателната демографска
статистика е причина за утвърждаването на маломерни и слети паралелки в малките училища.
През новата учебна година децата записани в детските градини са 753. След решението на
Общински съвет – Исперих за отменяне на таксите за ДГ, са разкрити две нови групи в
общината – една яслена група в ДГ “Първи юни“ гр.Исперих и една група в детската градина в
с.Китанчево. Забелязва се увеличаване на броя на децата от 2 до 4-годишна възраст.
За настоящата учебна година четири детски градини са определени за средищни и в тях се
обучават и възпитават и деца от най-близките съседни села.
През 2018г. с цел подобряване на материално-техническата база, която е важна
предпоставка за осигуряването на добро качество на образование във всички учебни заведения
са изпълнение ремонтни дейности.
В ПГСС “Хан Аспарух“ - Исперих приключи изпълнението на проект „Основен ремонт,
оборудване и обзавеждане на Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“,
гр.Исперих“. Гимназията изцяло е преобразена със средства по ОП “Региони в растеж 20142020“.
Съгласно разпоредбите на чл.256, ал.1, т.10 от Закона за предучилищното и училищното
образование органите на местното самоуправление осигуряват и контролират безплатния
транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и на учениците от населени места, в
които няма детска градина или училище, до най-близката детска градина или училище, което
провежда обучение в съответната група или в съответния клас, и обратно, за което по силата на
чл.283, ал.2 от ЗПУО се осигуряват средства от държавния бюджет.
През изминалата година след отправено мотивирано искане, Министерството на
образованието и науката предостави нов училищен автобус на Община Исперих за осигуряване
на безплатен транспорт на деца и ученици. С решение на Общински съвет – Исперих ОУ
“Христо Ботев“ с.Лудогорци се определи за преимуществен ползвател на новото моторно
превозно средство.
През 2018г. учебните заведения от община Исперих участваха в изпълнението на дейности
по следните национални програми:
 НП “Оптимизация на вътрешната структура на персона в институциите от системата на
предучилищното и училищното образование“ – 8 училища и 8 детски градини;
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 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Осигуряване на
ученически шкафчета“ - всички училища;
 НП “Развитие на системата на предучилищното образование“ – ОУ “Отец Паисий“
с.Подайва, ДГ “Радост с.Подайва, ДГ “Кокиче“ с.Вазово, ДГ“Дора Габе“ с.Лудогорци и ДГ
“Слънце“ гр.Исперих;
 НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и
училищното образование“;
Дейност 2 „Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер
за институциите от системата на предучилищното образование“ – 13 детски градини;
Дейност 3 „Предоставяне на средства за закупуване на иновативен хардуер и въвеждане на
ИКТ за нуждите на училищното образование“ – ПГ “Васил Левски“ гр.Исперих, ОУ “Васил
Априлов“ гр.Исперих, ОУ “Христо Ботев“ гр.Исперих, ПГ “Хан Аспарух“ гр.Исперих,
ОУ“Отец Паисий“ с.Подайва, ОУ“Христо Ботев“ с.Лудогорци, ОУ“Христо Ботев“ с.Китанчево,
ОУ “Н.Й.Вапцаров“ с.Вазово, ОУ“Васил Левски“ с.Тодорово;
НП “С грижа за всеки ученик“
Модул 1 “Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на
основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна
подготовка“ – ОУ “Васил Априлов“ гр.Исперих и ОУ“Отец Паисий“ с.Подайва;
Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за ученици от прогимназиален етап на
основното образование за повишаване на нивото им на постиженията им по общообразователна
подготовка“ - ОУ “Васил Априлов“ гр.Исперих;
През 2018 г. бяха обезпечени с безплатни познавателни книжки, учебници и учебни
помагала децата от подготвителните групи в детските градини и учениците от I до VII клас във
всички учебни заведения от община Исперих.
През изминалата година общинската администрация осигури организационните
предпоставки и условия за детското и ученическото хранене и за здравното обслужване на
децата и учениците. С цел подобряване на качеството и разнообразието на храната детските
градини и училищата участваха в проекти на Държавен фонд „Земеделие“ – „Училищен плод“ и
„Училищно мляко“. През годината продължи и дейността на разкритата трапезария от БЧК „Топъл обяд “ в ПГСС “Хан Аспарух“ Исперих. 18 ученици в неравностойно положение
ползваха услугата.
Училищата и детските градини от общината изпълниха и проекти за подпомагане на
физическото възпитание и спорта по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 г. за
определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините.
С цел повишаване на мотивацията и надграждането на професионалните компетентности
на педагогическите специалисти от детските градини са организирани следните курсове и
обучения:
„Ранно оценяване от риска по проблеми в развитието и обучението на тригодишни деца
със скрининг тест“, Институт за изследване на населението и човека;
„Игрови моделни технологии и културни компетенции в предучилищното образование“,
Център за иновации и компетентности гр.Бургас;
„Добри хигиенни практики.Система за управление безопасността на храните. НАССР –
основни принципи и документиране. Изисквания към всяка организация подлежаща към
хранителната верига. Промяна в нормативните документи“, „РОДИ КОНСУЛТ„ ООД
гр.Разград;
Обучение за финансисти и счетоводители, относно амортизации в бюджетните
организации;
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Обучение във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за регулация защитата
на личните данни.
Учителите и директорите от училищата също участваха в редица вътрешноучилищни и
извънучилищни квалификации на регионално и национално ниво.
С цел кариерно ориентиране на завършващите ученици от основните училища Дирекция
”Хуманитарни дейности” съвместно с РУО – Разград през месец Април 2018г. организира
форум „Панорама на средното образование ” .
За втора поредна година по случай 24 май - Деня на българската просвета и култура и на
славянската писменост Община Исперих награди отличници-абитуриенти и ученици с
постижения.
На официална церемония дългогодишни учители, културни дейци и общественици с
огромен принос за развитие на образованието и културата в община Исперих бяха удостоени с
почетния знак на град Исперих.
1.1.Мерки срещу отпадането на учениците и задържането им в училище
Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и честата смяна на
местоживеенето са сред основните фактори за незаписването на децата и учениците в учебните
заведения и ранното им отпадане от образователната система.
С приемането на Постановление № 100 от 08 Юни 2018 за постоянно действащ Механизъм
за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст общината отново беше
разделена на 7 района. Със заповед № 524/ 04.07.2018г. бяха определени представителите на
общинската администрация за участие в екипите по обхват. За учебната 2018/2019г. всички
учебни заведения излъчиха педагогически и непедагогически лица за включване в
мултидисциплинарните екипи.
След успешното внедряване на информационната система „Посещаемо и безопасно
училище“ ангажираните институции имат възможността да обменят информация по
изпълнението на дейностите.
През месец октомври 2018г. членовете на екипите от община Исперих участваха в обучение
за ефективно реализиране на дейностите за обхващане и задържане на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст, което се проведе от РУО- Разград.
Действията на екипите през годината бяха насочени към повторно записване и
реинтегриране в образователната система на отпаднали през предходни години ученици и към
установяването на потребностите от подкрепа, която да подпомогне задържането им в
училищата и детските градини. Общо са обходени 179 адреса на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст.
Една от дейностите на МКБППМН беше насочена към приобщаване на “деца в риск“ към
училищната среда. За реализирането й МКБППМН – Исперих работи съвместно с училищните
ръководства и с училищните комисии за превенция на противообществените прояви при
ученици. Организирани са беседи с учениците на теми „Права и отговорности“ и
„Необходимост от редовна посещаемост на учебно заведение “. Обществените възпитатели
проведоха консултации и срещи с родители на деца от ромски произход за необходимостта от
включване на децата им в образователната система.
С цел задържане на учениците в образователната система и повишаване на мотивацията им
за участие в училищния живот, във всички училища от общината се провеждат допълнителни
извънкласни и извънучилищни дейности.
1.2.Политики спрямо слетите и маломерните паралелки
Отрицателната демографска статистика и миграционните процеси са основните причини
за намаляване на броя учениците в общината. В началото на новата учебна година бяха
утвърдени 31 маломерни паралелки, от които 3 са слети. С решение на Общински съвет –
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Исперих са предвидени допълнителни средства в размер на 20 917 лв. за подпомагане на
финансовото обезпечаване на учебния процес в училищата в с.Китанчево и с.Тодорово.
1.3.Решаването на проблемите на деца, за които българският език не е майчин
Недоброто владеене на български език е често срещан проблем сред децата и учениците,
за които българският език не е майчин. Този дефицит е предпоставка за редица други проблеми
– затруднена комуникация и социализация, невъзможност да бъде усвоен преподаваният
материал и повишен риск от преждевременно напускане или отпадане на децата и ученици от
образователната система.
За първа година училищата и детските градини от общината получиха допълнителни
средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. В част от учебните заведения тези
средства се предвидени за назначаване на образователни медиатори, а в други се организират
допълнителни модули, за деца които не владеят български език. В шестте детски градини,
където имаме съсредоточени деца от уязвими групи се планират и изпълняват допълнителни
педагогически ситуации от педагог назначен за целта.
Чрез прилагането на иновативни подходи педагогическите кадри успяват да променят
съществуващия модел и начина на мислена сред уязвимата общност. Иновативните методи
допринасят за засилване на мотивацията за включване на деца и родители от етническите
малцинства в училищния живот. Допълнителните занимания спомагат за формирането на
социални и граждански компетентности, както и повишават образователните резултати на
уязвимите ученици.
През отчетената година в учебните заведения създадените екипи за личностно развитие
определяха риска от обучителни затруднения и необходимостта от предприемане на
подкрепящи мерки при деца в риск. След ранното оценяване на индивидуалните им
потребности се изпълняваха конкретни дейности за обща подкрепа за личностно развитие
съгласно Наредбата за приобщаващото образование. От началото на новата учебна година част
от дейностите по обща подкрепа в детските градини се изпълняват от психолог, работещ по
график.
През 2018г. Община Исперих продължи да изпълнява проект „Образователна интеграция
на учениците от етническите малцинства в община Исперих” по Оперативна Програма „Наука и
образование за интелигентен растеж.”. Проектните дейности се реализираха в седем училища
и целяха създаване на условия за по-добра и успешна социализация на учениците от
етническите малцинства. В изпълнението на голяма част от предвидените мероприятия активно
участваше и родителската общност. Проектът е на стойност 345 353,33 лв. и се изпълняваше в
партньорство с ОУ ”Христо Ботев” гр.Исперих и Асоциация ”Интегро”.
През изминалата година Община Исперих входира проектно-предложение „Социалноикономическа и образователна интеграция на етническите малцинства” по ОПРЧР и ОПНОИР,
което предстои да бъде стартирано. Проектните дейности в частта финансирана от ОПНОИР
са насочени към ясно идентифицираните проблеми на учениците от етническите малцинства.
1.4. Интегриране на деца със СОП
По данни на директорите в началото на учебната 2017/2018 г. учениците със специални
образователни потребности, интегрирани в общообразователните училища са 58. На 9 деца
допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на РЦПППО, а на останалите се
осигурява от специалистите на училищата. Децата записани в детските градини получават
ресурсно подпомагане от РЦПППО.
В програмите за подкрепа на личностното развитие на всички училища и детски градини в
община Исперих са разработени мерки за пълноценното включване на ученици и деца със СОП
и хронични заболявания в училищната среда.
С реализирането на професионални паралелки в Центъра за специална образователна
подкрепа към ПГСС ”Хан Аспарух се стремим да създадем подкрепяща образователна среда за
ученици с увреждания. Ученици със специални образователни потребности се обучават по
рамкова програма за професионално образование със степен на професионална квалификация –
първа. Професионалното им направление е производство на храни и напитки, професия –
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работник в хранително-вкусовата промишленост, а специалността – хранително-вкусова
промишленост. През новата учебна година учениците в ЦСОП към ПГСС “Хан Аспарух“ са 12.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:
Политиката на Община Исперих в сферата на здравеопазването е повлияна от
Националната здравна стратегия и от приоритетите на Европейския съюз в тази област. Тя е
насочена към подобряване и развитие на общественото здраве, към здравната промоция и
профилактика. Грижата за подобряване здравния статус на населението в община Исперих е
основна в политиката на управление с акцент върху детското здравеопазване, хора с тежки
хронични заболявания и хора в неравностойно положение.
Здравното обслужване на населението се осъществява от лечебни заведения за болнична
и извънболнична помощ.
Болнична медицинска помощ
„Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД е стационарно заведение за
лечение на остри и обострени заболявания с капацитет 110 легла. Обслужва населението от
региона, както и голям брой населени места от съседни общини – Главиница, Дулово, Самуил и
Завет. Разполага с 35 лекари и 44 специалисти по здравни грижи. Предлага лечение по договор
със НЗОК по клинични пътеки.
Лечебната дейност в болницата се осъществява в следните отделения и клинико-диагностични
структури както следва:

1.




Отделения с легла :
Отделение по вътрешни болести – осъществява дейност по следните медицински специалности:
Кардиология;
Гастроентерология;
Пневмология и фтизиатрия;
2. Отделение по нервни болести.
3. Отделение по педиатрия.
4. Отделение по хирургия.
5. Отделение по анестезиология и интензивно лечение.
6. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина.

2.
3.

Отделения без легла :
Отделение по образна диагностика.
Отделение по обща и клинична патология.

1.
2.

Клинико – диагностични структури:
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделения за продължително лечение или рехабилитация:

1.

Отделение за продължително лечение по вътрешни болести и нервни болести.
Ежегодно Община Исперих подпомага дейността на общинската болница като през 2018
година пое изцяло плащанията по лизинга за нов спирален компютърен томограф, закупен за
нуждите на МБАЛ – Исперих.
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Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ
1. Първична извънболнична медицинска помощ
 Амбулатория за първична медицинска помощ индивидуална практика - 7
 Амбулатория за първична дентална помощ:
 индивидуална практика - 10
 групова практика по дентална помощ –
2. Специализирана извънболнична медицинска помощ
 Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика – 14
 МЦ „Медика – 2009” ЕООД – 1
3. Медико-диагностична лаборатория
 „Самостоятелна медико - диагностична лаборатория -1” ЕООД
4. Медико – технически лаборатории
 „Самостоятелна медико - техническа лаборатория Корона” ЕООД
 „Медико-техническа лаборатория Дентура” ЕООД
Спешна медицинска помощ
На територията на община Исперих функционира Филиал за спешна медицинска помощ с
непрекъснат 24-часов режим на работа, в което медицински специалисти с помощта на друг
персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали в дома, на
местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.
Персоналът се състои от 2 лекари и 7 мед. фелдшери и 1 акушерка.
Здравни кабинети










На територията на Община Исперих са обособени и оборудвани 23 здравни кабинети,
обслужвани от 15 квалифицирани медицински специалисти, които осъществяват дейности
по:
Медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата и учениците и
медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на спешна медицинска помощ;
Провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване
на рисковите фактори в детските заведения и училищата;
Организиране и участие в регионални, национални и международни програми, свързани с
профилактика и промоция на здравето на децата и учениците;
Организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците;
Наблюдение на физическото развитие и определяне на физическата дееспособност на децата и
учениците;
Регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата и учениците в здравнопрофилактичната карта, въз основа на данните получени от личния лекар на децата и
учениците.
Организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности за
предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитните
заболявания в детското заведение и училището.

Здравни медиатори
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За здравните нужди на уязвимите малцинствени групи от населението в Община Исперих
работят 2 здравни медиатора.
Основни задължения:






Посредничат в процеса на осигуряване на достъп до здравни и социални услуги на
представители на уязвими малцинствени групи.
Оказване на помощ при комуникациите с институциите на представители на уязвими
малцинствени групи.
Осъществяване на дейности по здравно образование и профилактика на болестите.
Участие в реализацията на национални здравни програми.
Водят регистър на рисковите семейства, бременни и млади майки.
В Община Исперих функционира Детска млечна кухня с дейност „Кетъринг“ към яслени
групи в Детска градина „Първи юни“ – база 2 с капацитет до 300 порции дневно. Кухнята
приготвя и предоставя здравословна и разнообразна храна за обяд на неорганизиран контингент
от деца на възраст от 10 месеца до 3 години, които се отглеждат в домашни условия. Храната
отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския
организъм.
От 12.02.2018г. до 16.02.2018 г. в изпълнение на Национална кампания „Кардиологична
грижа за дълъг и пълноценен живот” в Община Исперих се проведоха безплатни
консултации и прегледи на 196 лица, страдащи от сърдечносъдови заболявания от специалисти
кардиолози от Български Кардиологичен институт.
Целта на кампанията беше превенция на сърдечно съдовите заболявания, удължаване
живота на пациентите със сърдечно съдови заболявания, подобряване на качеството на живот и
достъпа до високоспециализирана лекарска грижа.
По повод Световния ден за борба с диабета -14 ноември, Община Исперих в рамките на два
дни организира безплатно измерване на кръвна захар в залата на Община Исперих. В
инициативата се включиха 96 лица. Изнесена беше лекция на членовете на Сдружение „Диабет”
на тема „Профилактика и лечение на диабетно стъпало”.
Със социалните услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” Община Исперих
осигурява грижа за 166 потребители с увреждания и възрастни в невъзможност да се
самообслужват.
ЕКОЛОГИЯ:
Една от основните цели на общинската политика за опазване на околната среда е
подобряване качествата на околната среда чрез подобряване качествата на водата, въздуха и
почвата. Осъществяването на тази цел може да стане чрез прилагането на мерки, които ще
подобрят екологичната обстановка в зависимост от териториалния обхват на увреждането,
обхвата на засегнатато население, концентрацията на замърсяването и степента на вредност за
човешкото здраве и природата.
Мярка 1. Почистване на замърсени терени, сметосъбиране и преработка на
отпадъците
 Рекултивация на замърсените терени на закрити депа за твърди битови и
строителни отпадъци
В началото на 2018 г. приключи изпълнението на Договор № 10612/02.09.2015 г. по
ПУДООС с предмет „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в
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ПИ 000106 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих” на стойност 912 323.54 лв. Той имаше
за цел поетапно извършване на техническа и биологична рекултивация на депо за битови
отпадъци в землището на с.Лъвино. През 2017 г. приключи третият етап от проекта –
биологична рекултивация, вследствие на която беше затревена и залесена площта на старото
депо. През януари 2018 г. обектът е въведен в експлоатация след издаден протокол от Приемна
комисия.
 Изграждане на компостиращи инсталации за зелени отпадъци и такива за
биоразградими отпадъци от домакинствата
На 30.11.2017 г. беше подписан Административен договор за предоставяне на БФП по ОП
„Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнението на съвместен проект със 7-те общини от
Разградска област „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за
предварително третиране на битови отпадъци“ по процедура № BG16M1OP002-2.002
"Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на
Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Общата стойност на проекта е
13 563 028,56 лв., от които 1 056 550,48 лв. е собствен принос на бенефициента.
Мярка 3. Подобряване качеството на живот на населението
Три проекта на Община Исперих спечелиха финансиране от бюджета на Националната
кампания „За чиста околна среда – 2018 ” с наименование ,,Обичам природата и аз участвам ”.
Тя се организира от Министерство на околната среда и водите и ПУДООС /Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда/. За реализиране на класираните
проекти на общини и кметства са предоставени средства в размер до 10 000 лева, а на проекти с
които кандидатстват училища и детски градини – средствата са в размер до 5000 лв.
Проектите предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на
зони за отдих, естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място.
Класираните проекти на Община Исперих са :
 Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих в
Кметство с.Малко Йонково на стойност 9 847,50 лв.
 Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих в ОУ
,,Васил Априлов" гр.Исперих на стойност 4 998,00 лв.
 Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих в ДГ
"Радост" с.Подайва на стойност 4 885,20 лв
КУЛТУРА И СПОРТ:
На територията на община Исперих развиват дейност 24 читалища, които задоволяват
потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот,
запазване на обичаите и традициите на българския народ.
Основните дейности на читалищата са свързани с:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност;
2. Запазване на обичаите и традициите на населението;
3. Обмен между културите на различните етноси;
4. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението;
5. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите на науката,
изкуството и културата;
6. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната идентичност;
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През 2018г. по-активни в своите дейности бяха представители на НЧ “Съзнание 1891“
гр.Исперих, които работиха по две основни направления – учебно-образователни дейности и
любителско- творчески дейности
Читалищата по селата предимно изпълняваха библиотечно-информационни дейности и
основно отбелязваха селищни, религиозни и национални празници.
През 2018 г. по международен проект, реализиран в рамките на програма „Европа за
гражданите“ НЧ “Рома“ с.Вазово - 2017г. посрещна делегации от три държави, на които
представи добри практики за социално включване на социално уязвими груп
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Общинските съветници Ридван Джелил и Бюлент Хасан напуснаха залата и
кворума в настоящия момент е 25 общински съветника.
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 25.02.2019 г. от 13.00 часа, след
разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

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

Гласували общински
съветници
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 Хюсеин.
Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на
25.02.2019 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
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 25.02.2019 г. от 15.30
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Резултати от гласуването:
Гласували общински
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
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-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова –Председател на ПК по « Образование, култура, спорт и
туризъм».
На заседание ПК по „ Образование, култура спорт и туризъм” проведено на 25.02.2019 г.
от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
5

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
5

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф –Председател на ПК по « Социални дейности и здравеопазване».
На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 25.02.2019 г.
от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
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.
Моля да преминем към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
18
1
6
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№642
На основание чл.44, ал.5 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема изготвения Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Кмета
на Община Исперих за 2018 г.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областния
управител на Област Разград
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред
Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА
КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ БЕЙСИМ РУФАД

ЗА 2018 ГОДИНА

Управленската програма на Кмета на Община Исперих е разработена на базата на
националните, регионални и общински дългосрочни, средносрочни и краткосрочни
стратегически документи. Периодът, през който действа настоящата програма е 2016-2019 г. и
обхваща мандата на общинска администрация, както и четири години от действието на приетия
Общински план за развитие 2014-2020 г.
В този смисъл програмата отчита не само текущото състояние и перспективите за местно
развитие на община Исперих, но и тенденциите, целите и динамиката в регионалното и
национално развитие на страната ни като член на ЕС.
Управленската програма съответства на приоритетите, стратегическите цели и мерките,
залегнали в Националната програма за развитие: България 2020, Национална стратегия за
регионално развитие на Република България (2012-2022), Национална концепция за
пространствено развитие, Регионален план за развитие на Северен централен район 2014-2020,
Областна стратегия за развитие на област Разград 2014-2020, Общински план за развитие на
община Исперих 2014-2020, секторните Стратегии и Оперативните програми 2014-2020.
ОСНОВНА ЦЕЛ
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА, ЗАПАЗВАНЕ ПРИРОДНОТО И
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ДОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА
ЖИЗНЕНА СРЕДА
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:
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• Прозрачност при разходването на бюджетни средства и разпореждането с общински
активи.
• Отговорно отношение към проблемите на хората в общината;
• Активно използване на европейските фондове през програмен период 2014-2020;
• Открито управление;
• Диалогичност;
• Прозрачност при управлението.
ЦЕЛИ:
• Доизграждане и поддържане на съвременна, надеждна и адекватна на потребностите
общинска инфраструктура;
 Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и
управленски структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на
благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за трудова заетост;
• Постигане на по-висок стандарт на обществената среда;
• Целесъобразно и прозрачно финансиране на общинските проекти;
• Благоустрояване на населените места на общината;
• Интеграция на лица и групи в неравностойно социално положение;
• Превръщането на Исперих в динамично развиваща се община, съчетаваща устойчиво
развитие на икономиката и туризма;
• Осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и здравеопазване,
подобряване на здравния и социален статус на населението и създаване на здравословна
природна и екологична среда;
• Развитие на културна и спортна дейност, разширяване на възможностите за отдих и
развлечения;
• Опазване на природното и културно-историческото наследство; утвърждаване на община
Исперих като място за атрактивен туризъм и ефективен туристически бизнес;
• Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и бизнеса;
• Подобряване на административното обслужване ;
• Разширяване възможностите за гражданско участие в местното самоуправление и в
обществения живот
Изведените приоритети са основа за постигане на балансирана и конкурентоспособна
общинска икономика, подобряване на качеството на живот, изграждане на качествена жизнена
среда с модерна инфраструктура и съхранена екология, развитие на човешките ресурси и
социално сближаване, укрепване на административния капацитет, развитие на
професионалните умения в подкрепа на местната икономическа активност и усвояване на
средства от фондовете на ЕС.
В икономически план Програмата за управление цели да създаде условия за развитие на
конкурентоспособна икономика, основана на знанието и на новите технологии. В социален
план - да защити принципите на социалната справедливост и да допринесе за повишаване
качеството на живот.
ИНФРАСТРУКТУРА:
Визията на съвременния град и на общината се определя от наличието на модерна и
достъпна инфраструктура, която позволява на града и общината да расте и да се развива, да
посреща очакванията и потребностите на своето население. Изграждането на съвременна и
достъпна инфраструктура е базова политика в нашето управление. Развитието й засяга всички
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сфери на икономическия, обществения и социален живот. Стабилното и балансирано развитие
на общината е пряко следствие от изградената инфраструктура. В изпълнение на Програмата за
управление на Кмета на Общината и с цел подобряване на съществуващата инфраструктура
през 2018 година бяха осъществени следните дейности:
4. Рехабилитация на междуселищната пътна мрежа
 През 2018 г. е изпълнен ремонт на пътен участък от с. Вазово до с. Райнино на
общински път RAZ1040 /III-205-Свещари-Вазово-Райнино на стойност 123 574,91 лв. с ДДС
със средства, осигурени от републиканския бюджет.
5. Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Исперих
 С целева субсидия от републиканския бюджет е извършен основен ремонт на:
Ул. „Ахинора”, гр. Исперих – 245 487,20 лв.
Ул. „Александър Стамболийски“, гр. Исперих – 225 033,66 лв.
 Със средства, предоставени на Община Исперих с ПМС на МС през м. декември 2018 г.
е възложено извършването на основен ремонт на ул. „Шести септември”, ул. „Димитър
Полянов” и ул. „Стефан Караджа” в гр. Исперих, на обща стойност 1 500 000,00 лв.
 През август 2018 г. е внесено проектно предложение по подмярка 7.2 на Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 г. рехабилитация на още три улици в гр. Исперих –
„Хан Аспарух“, „Искър“ и „Христо Ботев“, за което през 2019 г. очакваме сключване на
договор с ДФ „Земеделие“ за реализацията му
6. Поддържане и модернизиране на общинския сграден фонд, като училища, детски
ясли и градини, общинска администрация и др.
 С Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. Министерския съвет прие Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез
изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които да допринесат за:
 по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и
намаляване на разходите за енергия;
 подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на
сградите;
 осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво
развитие.
Община Исперих кандидатства по Националната програма за енергийна ефективност,
като за целта се регистрираха общо 22 сдружения на собствениците /СС/ на жилищни сгради
в град Исперих, които отговаряха на критериите за кандидатстване.
Първите 4-ри подадени Заявления от СС, които отговаряха на критериите за
допустимост по Програмата бяха одобрени и сключиха тристранни договори за целево
финансиране с Българска банка за развитие
14 са регистрираните Сдружения на собствениците в община Исперих, които имат
подадени Заявления за кандидатстване в Българска Банка за Развитие и са на етап сключване
на тристранни договори за целево финансиране по Програмата.
До м. юли 2018г. по Националната програма за енергийна ефективност в Община
Исперих са санирани и въведени в експлоатация 4 многофамилни жилищни сгради с адреси
и разплатени средства от ББР както следва :
5.
гр.Исперих ,ж.к,,Васил Априлов“ Блок 1 - на стойност 1 261805,45 лв.с ДДС
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6.
7.
8.

гр.Исперих ,ж.к,,Васил Априлов“ Блок 3 – на стойност 788 059,70 лв. с ДДС
гр.Исперих ,ж.к,,Васил Априлов“ Блок 4 - на стойност 949 212,67 лв.с. ДДС
гр.Исперих ,ж.к,,Васил Априлов“ Блок 7 - на стойност 908 173,41 лв. с.ДДС

Общата стойност на санираните многофамилни жилищни сгради е 3 907 251,23 лв.
 През м. декември 2018 г. приключи изпълнението на проект „Основен ремонт,
оборудване и обзавеждане на ПГСС „Хан Аспарух“, гр.Исперих на стойност 1 153 361 лв.,
който се реализира по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ в продължение на 24 месеца. По
проекта се постигнаха следните резултати: Топлинно изолиране на външни стени, на покрив
и на под; Цялостно боядисване във всички помещения в училището; Подменени настилките
от мозайка, балатум и циментова замазка с теракот или ламинат според предназначението на
помещението; Изградено аварийно стълбище на югоизточната фасада; Подменени всички
интериорни врати; Ремонтирани тоалетни; Демонтирана стара и изградена нова котелна и
отоплителна инсталация; Подменени осветителни тела с нови, тип LED и изградена
мълниезащитна инсталация; Изградена мултифункционална спортна площадка в източната
част на имота и благоустроен района около нея. Доставено и монтирано оборудване и
обзавеждане за класните стаи и учебните кабинети:17 бр. мултимедийни проектори с
прожекционни екрани; 17 бр. лаптопи; 25 бр. компютърни конфигурации за обучителен и
езиков кабинет; 16 бр. слушалки за езиков кабинет; 25 бр. бюра и 25 бр. столове за езиков и
обучителен кабинет; Оборудване за конферентна зала – 54 посетителски столове и 2 работни
маси; Оборудване за мултифункционална спортна площадка – 2 бр. футболни врати, 1 бр.
баскетболен кош, мрежа за волейбол; Градинско обзавеждане – 8 бр. пейки и 6 бр. кошове за
отпадъци; 1 бр. трактор за учебни цели;
 След подписването на договор с ДФ „Земеделие“ на 30.01.2018 г. започна
изпълнението на проект „Запазване на духовния и културен живот на населението чрез
ремонт и оборудване на читалище „Съзнание - 1891“ в гр.Исперих, финансиран по подмярка
7.2 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Предвидени са ремонт и
мерки за енергийна ефективност на две от крилата на читалищната сграда (източно и южно),
в които се помещават библиотеката, музейната експозиция и ритуалната зала, а на мястото
на старата фитнес зала ще се изгради нова изложбена зала. Стойността на проекта, след
провеждане на всички обществени поръчки, е 344 935,82 лв.
 През м. юни 2018 г. приключиха дейностите по договор за проектиране и
строителство за основен ремонт на покрив и трети етаж на БКС, гр. Исперих на стойност
62 400 лв. с ДДС. Финансирането е осигурено, както от републиканския бюджет (32 400 лв.),
така и от собствени бюджетни средства (30 000 лв.)
През 2018 г. Община Исперих възложи изготвянето на 4-ри технически проекта,
необходими за подготовката на проектни предложения, с които общината да кандидатства
пред МИГ – Исперих по подмярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или
разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и
култура, свързаната с тях инфраструктура“ от Многофондовата Стратегия за ВОМР
За очакваните два приема през 2019 г. Община Исперих ще кандидатства общо с 5
проекта:
6. „Изграждане на общностен център в УПИ XVI кв.35 в гр. Исперих“. По проекта ще
се изгради едноетажна сграда от модулна скелетна конструкция от контейнери, в
48

които ще има зала за общи срещи и обучения, малка зала-библиотека за играчки, стая
за персонал, стая за срещи със специалисти, антре с рецепция, санитарни помещения
и подходящо оборудване и обзавеждане. Районът около сградата ще бъде
благоустроен.
7. „Преустройство и реновиране на покрит пазар и административната сграда към него
в УПИ I, кв.193 в гр. Исперих; Предвижда се изцяло нов облик. По всички фасади ще
се разположат нови пана от еталбонд, които ще играят ролята на жалузи. Ще се
обособят 3 подхода – 2 от източната страна и 1 от западната. Административата
сграда ще бъде цялостно топлоизолирана, ще се направи ремонт на съществуващите
тоалетни, ще се обособи и тоалетна за инвалиди.
8. „Изграждане и възстановяване на зона за спорт в УПИ IV, кв.138 в гр. Исперих
(съществуващ стадион). Проектът цели възстановяване на част от елементите в
съществуващия спортен комплекс и допълването му с мултифункционална спортна
площадка. Съществуващата лекоатлетическа писта ще бъде изцяло реновирана със
специална настилка, предназначена за такъв тип спортни съоръжения. По
продължение на пистата ще бъде монтирана и осветление. Новопроектираната
спортна площадка ще бъде разположена северно от съществуващото спортно поле на
стадиона и ще съчетава няколко вида спорт – баскетбол, волейбол, тенис на корт и
бадминтон.
9. „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр.Исперих“. По проекта
ще се оформят 4-ри зони за отдих:
 В УПИ I, кв. 150 (площ между ул. „Хр.Ботев“ и ул.„Лудогорие“) ще се
изгради кът за игри и отдих за деца от 0 до 12 г., както и удобна алейна мрежа
 В УПИ I, кв.105 и кв.104 – детски кът с подходящи съоръжения, градинско
обзавеждане и засаждане на различни видове растителност.
 В УПИ I, кв.112 (т. нар. градинка до десятката) ще се изгради кът за фитнес
на открито с девет съоръжения, ще се благоустрои района с градинско
обзавеждане и енергоспестяваща осветителна инсталация.
 В УПИ I, кв.44 (района зад р-нт Трамонто) ще се обособи кът за фитнес на
открито с 6 вида съоръжения и градинско обзавеждане.
10. „Изграждане и възстановяване на зони за отдих в населените места на община
Исперих – с.Свещари, с.Тодорово, с.Йонково, с.Г.Поровец, с.Лудогорци, с.Подайва,
с. Вазово и с.Беленци.“ Ще бъдат изградени зони за отдих с кътове за игри за деца от
0 до 12 г. или кътове за фитнес на открито, според заявените предпочитания на
местното население.
В случай, че бъде обявен прием по подмярка 7.5 на Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г., общината има готовност да кандидатства и с проект за изграждане на
Туристически информационен център в двора на бившето училище „Хр.Ботев“.
Общината разполага и с готови технически проекта за рехабилитация на централна
градска част и площада с паметника на Хан Аспарух, за които към момента не е намерено
финансиране.
Очакваме одобрение на две от подадените през 2018 г. проектни предложения по
подмярка 7.2 на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. – 1. „Рехабилитация на
уличната мрежа на град Исперих” - /Улица "Христо Ботев", ул. „Хан Аспарух” и ул. „Искър” в
гр. Исперих/ и 2.„Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на админстративните
сгради на общинската администрация в гр. Исперих” – Подобект: Административна сграда на
ул. "Васил левски” №70, УПИ XII, кв. 29
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА







Общинското ръководство води съзнателна и последователна политика в подкрепа на
своите граждани, изпаднали в неравностойно положение. Съгласно разработения Годишен план
за развитие на социалните услуги, основната задача на Община Исперих е планиране, развиване
и предоставяне на качествени социални услуги
През 2018 г. на територията на Община Исперих продължават да функционират Дом за
деца лишени от родителска грижа „Лудогорие” с капацитет 18 места и Комплекс за
социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”.
С оглед закриването на ДДЛРГ от 01.01.2019 г. и разкриването на негово място на Център
за работа с деца на улицата бе извършен основен ремонт на материалната база на Дома,
обособяване и пълно оборудване на кухня, дневна с трапезария, дневна за работа с децата през
свободното време с отделно закупени 5 компютъра, 3 офиса за социален работник и педагози.
Поставена бе преходна врата за услугите и бе направен ремонт и пребоядисване на целия 3етажен коридор към КСУДС.
Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/„Лудогорие” Исперих
функционира от 01.01.2011 година, съгласно Решение №288 на Общински съвет - Исперих от
заседание, проведено на 22.12.2010 г., Протокол №49. КСУДС „Лудогорие” е самостоятелно
юридическо лице, организационна структура на Община Исперих, в който се предоставят
социални услуги, съгласно чл.36, ал. 2 от ППЗСП, както следва:
Преходно жилище;
Център за обществена подкрепа;
Център за настаняване от семеен тип 1;
Център за настаняване от семеен тип 2.
Дневен център за деца и/или младежи с увреждания от 01.01.2018г.
КСУДС „Лудогорие” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на община
Исперих със самостоятелен делегиран бюджет, който се формира от бюджетите на социалните
услуги, определени съгласно единни разходни стандарти, утвърдени за всяка календарна година
от МС. Управлява се от Управител. Текущи и оперативни решения по организацията на
дейностите се вземат от Съвет на ръководния екип, в чиито състав влизат управител, главен
счетоводител, координатор социални услуги, преките ръководители на социалните услуги и
психолог.
Социалните услуги в КСУДС «Лудогорие» за 2018г. се предоставят на І и ІІІ етаж в сграда,
имот публична общинска собственост с местонахождение гр. Исперих, Община Исперих,
област Разград, ул. «Васил Левски « №72.
Всяка социална услуга разполага със собствено самостоятелно пространство, което
включва нужния вид и брой помещения, в зависимост от вида на услугата: спални помещения,
дневна, трапезария, кухня, офис на екипа, санитарни и складови помещения, игротеки, зали за
занимания, срещи, консултации и обучения. Помещенията са оборудвани и обзаведени според
спецификата на работа с клиентите. Материалната база на всяка услуга гарантира качество на
предоставяне на услугата и ефективна работа с нейните потребители.
В сградата, където се предоставят услугите е осигурена денонощна вътрешна и външна
охрана, посредством изградена система за видеонаблюдение и длъжностни лица,
осъществяващи пропускателния режим през светлата част на денонощието.
За 2018 година КСУДС «Лудогорие» има утвърдена численост на щатния персонал 48 щата,
от които 30 специалисти за работа с деца: социални работници, педагози, психолози, логопед,
рахабилитатор, възпитатели, трудотерапевти др. и 18 щата: административен и помощнообслужващ персонал, част от които са общи длъжности за всички услуги. Всички работещи в
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Комплекса отговарят на изискванията за степен на образование и квалификация и текущо
получават допълнителна квалификация и обучение в съответствие със спецификата на
длъжността.
КСУДС «Лудогорие» организира дейността си в съответствие с изискванията на Закона за
социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Правилниците за прилагането им, Наредба
за критериите и стандартите за социални услуги за деца и други законови и подзаконови актове,
касаещи дейностите на организацията.
През отчетния период бяха извършени ремонтни дейности в следните социални услуги към
КСУДС «Лудогорие»:
Преходно жилище - През 2018 г. бе извършен основен ремонт и обзавеждане на цялата
услуга към Комплекса. Бяха закупени мебели за дневната, трапезарията и кухнята на децата.
Отремонтирани са всички стаи на децата, офиса на работещите социални работници и коридора
на услугата. Поставена е предпазна козирка на входа на услугата. Сменено е цялото осветление
на услугата по изискване за безопасност.
Център за обществена подкрепа - През 2018г. бе извършено освежаване на част от
пространството на услугата и обособяване на допълнителен офис на работещия персонал, както
и поставяне на предпазваща козирка на входа на ЦОП.
Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания - През 2018 г.бе извършен
ремонт и освежаване на цялото пространство на центъра. По проект бе обособена и оборудвана
със специални мебели сензорна стая за работа с деца/младежи с увреждания. По същия проект
през 2019 г. предстои обособяването на две специализирани площадки в дворното пространство
на Комплекса, предназначени както за децата/младежите с увреждания, така и за всички
останали деца от услугите.
Психорелационна зала - През 2018 г. бе реконструирана и отремонтирана цялата
бивша столова на Дом за деца „Лудогорие” и обособена за комбинирана зала за работа с
деца/младежи за арттерапии и занимания през свободното време на децата /тенис-маса, билярд,
фитнес уреди, шведски стени и др./. Поставен е навсякъде теракот, специализирана настилка за
работа с деца/младежи с увреждания и парапети. С цел осигуряване на безопасност и постигане
на по-добра енергийна ефективност, цялостно е подменено осветлението на залата.
Кухня - През 2018 г. бе направен цялостен основен ремонт на кухнята към КСУДС
„Лудогорие” и приспособяването й на кухня-майка с кетъринг обслужване, което изхранва
ежедневно около 70 деца/младежи. Закупени бяха професионална аспирация и шкафове за
съхранение на посуда и хранителни продукти.
ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ
Преходно жилище е социална услуга в общността с капацитет 8 младежи/девойки.
Услугата Преходно жилище е предназначена за:

Младежи и девойки над 15-годишна възраст, с дълъг институционален
престой, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до
семейната среда;

Младежи и девойки от общността, които са над 15 годишна възраст, но
поради една или друга причина се налага да ползват социална услуга от резидентен тип, поради
невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната среда.
Социално - педагогическата работа в „Преходно жилище“ е насочена към компенсиране
на дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от продължителния
институционален престой. Социалните работници подпомагат младежите и девойките да
придобият чрез практическа дейност необходимите за самостоятелно живеене социални и
битови умения.
През 2018г. в услуга Преходно жилище се работи по 11 случая. В 4 от случаите
потребителите ползват услугата повече от една година.
В края на периода в услугата има 7 случая. Всички потребители на услугата са ученици 6 в ПГ по СС „Хан Аспарух” и 1 в ОУ „ В. Априлов”.
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До месец декември 2018г. в услугата работи екип от 4 социални работници. При
необходимост потребителите на услугата се консултират от психолози, работещи в КСУДС
„Лудогорие”.
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
Център за обществена подкрепа е социална услуга насочена към подобряване на
качеството на живот на уязвимите групи от общността в община Исперих и подобряване на
благосъстоянието им. Центъра работи в услуга на хората в общността, консултиране и
намиране на адекватни решения за задоволяване на нуждите им. Насочване за ползване на
услугата става чрез:
 Наличие на направление или административна заповед от ДСП гр. Исперих.
 Подадено заявление за ползване на услугата до Управителя на КСУДС от самите
клиенти при идентифицирана нужда от подкрепа без направление или заповед от
ДСП.
 Други институции и организации, като МКППБМН, Детска педагогическа стая,
полиция, съд и прокуратура.
Насочването и приемането на деца и семейства за ползване на услугата се извършва
целогодишно в рамките на утвърдения капацитет. Към настоящият момент капацитета на
услугата е 40 потребители. Видовете социални услуги, които се предлагат са:
1. Повишаване на родителският капацитет.
2. Превенция на изоставянето.
3. Превенция на насилието.
4. Превенция на отклоняващото се поведение.
5. Превенция на отпадане от училище.
6. Оценка на риска,оценка на родителския капацитет.
7. Психологическа подкрепа.
8. Логопедична подкрепа.
9. Дейности в следосиновителният период.
10. Дейности в слединтеграционният период.
11. Деинституциализация и реинтеграция на деца от специализирани институции.
Общо случаите постъпили за този период са 105.
В Центъра за обществена подкрепа работят 6 специалиста: трима социални работници,
един соц.работник/педагог, психолог и логопед.
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 /ЦНСТ/ е социална услуга –
резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени от
семействата им. Тя предоставя комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните
потребности на децата и насочени към развиване на социална компетентност и подготовка за
самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване на способности за организиране на
свободното време, професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на
контакт с биологичното семейство и формиране на собствена идентичност. Вземайки предвид
приетата Визия за деинституционализация в България и предстоящото закриване на ДДЛРГ в
страната, се предприеха мерки според нуждите на община Исперих и от 01.10.2017г. с Решение
на Общински съвет и Заповед РД01-0750/26.06.2017г. на Изпълнителния директор на АСП,
услугата ЦНСТДБУ 1 повиши своя капацитет от 12 на 15 потребителя.От 01.07.2017 г, след
настъпили промени в наименованието на услугата, ЦНСТ се ползва само от деца без
увреждания, на възраст от 3 до 18 години. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в
ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри. В някои
случаи, по преценка на настаняващия орган, се допуска продължаване ползването на услугата и
на младежи, навършили 18 години, до завършване на средното образование.
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През 2018 г. в ЦНСТДБУ-1 настанените деца с административна заповед на Дирекция
“Социално подпомагане“ са 15.
В края на периода услугата се ползва от 15 деца.
Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-1 се състои от 4 социални работници,
които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 психолог/ от
м.октомври почасова работа с децата се провежда от двама психолози и от един логопед/ и 1
домашен помощник.
Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се осъществява от
Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в услугата се осъществява от
социален работник-екипен ръководител.
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 2
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 е социална услуга резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени от
семействата им. С помощта и подкрепата на социалните работници се предоставя комплекс от
дейности, съобразени с индивидуалните потребности на децата, насочени към развиване на
социалната компетентност и подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в образованието,
развиване на способности за организиране на свободното време, професионално ориентиране и
обучение, възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране на
собствена идентичност. Със Заповед №РД01-0749/26.06.2017г. на Изпълнителния директор на
АСП, капацитетът на Центъра бе увеличен от 01.10.2017г. от 12 на 15 деца.
От 01.07.2017г. след настъпили промени услугата ЦНСТ се ползва само от деца без
увреждания на възраст от 3 до 18 години. В някои случаи по преценка на настаняващия орган се
допуска продължаване ползването на услугата и на младежи навършили 18 години, до
завършване на средното образование.
Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се осъществява от
Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в услугата се осъществява от
социален работник - екипен ръководител
В края на периода услугата се ползва от 15 деца.
Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-2 се състои от 5 социални работници, с
необходимата професионална квалификация за работа с деца, 2 психолози на граждански
договор и 1 домашен помощник.
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания социална услуга за предоставяне на
дневни грижи, мобилна почасова услуга за деца до 18 години и техните семейства, младежи до
35 години, ползватели на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи с увреждания и потребители от общността.
Услугата ДЦДМУ е с капацитет 30 места. Работи се с 2 групи:
- 1 група – работа с деца с увреждания от 3 до 18 год.възраст
- 2 група – работа с лица с увреждания от 18 до 35 год.възраст
В ДЦДМУ се осигуряват:
– здравни и физически потребности на потребителите;
- психологическа подкрепа;
- логопедична терапия;
- работа с възпитатели;
- рехабилитационна подкрепа;
- социално консултиране;
- медицински контрол;
- мобилна работа.
Екипът на ДЦДМУ към КСУДС “Лудогорие“ гр.Исперих се състои от: социални работници
– 2, възпитатели – 2, детегледачи – 2, логопед – 1, психолог – 1, медицинско лице -1,
рехабилитатор – 1, терапевт – 1 /до май месец/, шофьор– 1.
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През 2018 година услугите на ДЦДМУ са ползвали 38 потребителя.
През отчетния период се предоставя и социалната услуга Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 места. Тя стартира на 05.01.2015г.
по Проект "Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги
в Община Исперих", финансиран със средства по ОП "Развитие на човешките ресурси 20072013г. „Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент
2: Разкриване на социални услуги в общността” .
Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал с развити
компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите. Услугата има
разработена методика, утвърдена вътрешна нормативна база, правила, процедури и
документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в съответствие със
законовоопределените критерии и стандарти.
Изграждането на този център позволи да се повиши качеството на живот на деца и
младежи от институции и уязвими групи от населението чрез подобряване на достъпа им до
алтернативни грижи и услуги в среда, близка до семейната и в общността на територията на
община Исперих.
В края на периода услугата се ползва от 14 потребители.
 От 11.12.2015 г. Община Исперих е партньор по проект „Приеми ме 2015”BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” със сключено партньорско споразумение между
Община Исперих и Агенцията за социално подпомагане.
На 01.09.2016 г. е подписан Анекс към партньорското споразумение за въвеждане на нов
областен модел спрямо, който остава един социален работник. Същия работи с приемни
семейства от три общини, една от които е Община Исперих.
През 2018 г. едно Професионално приемно семейство е заличено от регистъра по тяхно
желание. Няма новоутвърдени приемни семейства, общия брой действащи семейства остава 14.
Към момента са ангажирани 12 семейства с настанени в тях 13 деца.
Общия брой преминали през приемната грижа деца за 2018 г. са 17.
 Домашен социален патронаж в гр. Исперих предоставя социалните услуги, които
се извършват в обичайната домашна среда. Предлаганите социални услуги са:
 Доставяне на храна;
 Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от патронирания;
 Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност
или тежко заболяване;
 Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и
занимания в дома или извън него;
 Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа
необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и други със средства
на лицето;
 Съдействие за изготвяне на необходимите документи заявяване на ТЕЛК;
 Други
През 2018 год. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 291 лица. ДСП –
Исперих предоставя услугата доставка на храна в град Исперих и селата с. Лъвино, с.
Къпиновци, с. Подайва, с. Духовец, с. Белинци, с. Средоселци и с. Китанчево.
Домашен социален патронаж ежедневно приготвя и обяд за 60 – 70 пациенти от МБАЛ
„Исперих“ ЕООД.
 През отчетния период Община Исперих реализира и дейности по операция
„Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002, финансирана по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане“, Фонд за Европейско подпомагане
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на най - нуждаещите се лица. Услугата от месец май 2017 г. с увеличен капацитет от 90
потребители на 140.
През 2018 г. услугата е предоставена на 179 лица.
В периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.Община Исперих предоставя социалните
услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ по сключено Споразумение № ФС 01-0308/
22.12.2017 г., между Агенция за социално подпомагане и Община Исперих, относно
изпълнение на чл. 20 от Постановление № 332 от 22.12.2017 г. на Министерския съвет.
Усвоените средства при изпълнение на Споразумението са 337 595 лв.
 Община Исперих реализира в период от 01.09.2017 г. до 01.03.2018 г. Проект
BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора”Етап 3, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
По проекта бяха включени 50 младежи до 29 год. на длъжност „Общ работник“ в 22
населени места на територията на Община Исперих.
Обща стойност на проекта: 172 188,85 лв.
В период от 01.11.2017 г. до 02.05.2018 г. Община Исперих реализира Проект
BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора” Етап 2, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
По проекта бяха включени 6 младежи до 29 год. на длъжност „Портиер“.
Обща стойност на проекта: 32 860,80 лв.
 На 20.09.2017 г. стартира изпълнението на Национална програма „Помощ за
пенсиониране” за период от две години до 20.09.2019 г., като целта е подкрепа за преход от
безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят
работа и са регистрирани в ДБТ. По програмата е назначено едно лице.
Общата стойност на програмата е 13 100 лв.
 В периода от 01.02.2018 г. до 31.10.2018 г. по Национална програма „Старт на
кариерата” в Общинска администрация – Исперих е назначено 1 лице за срок от 9 месеца.
Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на
трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел
улесняване на прехода между образование и заетост.
Обект на Програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са
завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по
труда”.
Общата стойност на програмата е 6437,88 лв.
От 01.06.2018 г до 30.11.2018 г. Община Исперих изпълнява Регионална програма за
заетост и обучение, по която са назначени 15 лица на 6 часов работен ден за период от 6 месеца
на длъжност „общ работник“, които работят по утвърден график и разпределение в
съответствие с природо – климатичните условия.
Дейностите по Програмата са насочени към подобряване състоянието на улиците, парковете за
отдих, зелените площи и гробищните паркове в гр. Исперих.
Общата стойност на програмата е 46 089,93 лв.
 От 01.06.2018 г. по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни
увреждания” в Общинска администрация – Исперих беше назначено едно лице на длъжност
„Специалист, обществени поръчки за период от две години.
Програмата цели осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”
безработни хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст, като предпоставка за
преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.
Общата стойност на програмата е 14 592,48 лв.
През 2018 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в
Общинска администрация – Исперих продължи трудовата си заетост едно лице, назначено на
длъжност „Младши специалист, младежки медиатор” от 07.05.2015 г. до 31.12.2020 г.
Общата стойност на програмата е 47 204,13 лв.
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През 2018 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в
Общинска администрация – Исперих са назначени три лица на длъжност „Организатор,
обществено-полезен труд” от 01.10.2018 г. до 31.12.2020 г.
Общата стойност на програмата е 49 249,62 лв.
През 2018 г. по Проект BG05М9ОP001-1.028-0001„Работа”,финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд са назначени 59 лица на длъжност „Работник, озеленяване“ за
срок от 12 месеца.
Целта на проекта и насочена към преодоляване на регионалните диспропорции на
пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица (вкл. от
неравностойно положение на пазара на труда), от райони с високо равнище на безработица. Цел
на проекта е и повишаване на икономическата активност, както и подобряване достъпа до
заетост за търсещите работа безработни лица и активиране на неактивни лица чрез
предоставяне на възможности за включване в различни форми на обучения и заетост.
Обща стойност на проекта: 310 565,24 лв.
По Проект BGО5М90PО01-1.010-0001 „Обучения и заетост”, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд в Общинска администрация – Исперих, през 2018 г. са наети
80 лица на следните длъжности:
 15 лица на длъжност „Общ работник“;
 25 лица на длъжност „Работник, озеленяване“;
 40 лица на длъжност „Чистач/ Хигиенист“.
Целта на Компонент ІІ по проект "Обучения и заетост" е интегриране на неактивни и
безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30 години),
регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.
Обща стойност на проекта: 1 176 670,20 лв.
ОБРАЗОВАНИЕ:
През 2018 година в община Исперих функционират девет общински училища – две
средни и седем основни. Шест от основните училища, с изключение на ОУ “Христо Ботев“
с.Китанчево са средищни и в тях се обучават и ученици от най - близките съседни населени
места. Във всички средищни училища е организирана целодневна организация на учебния
процес за пътуващите ученици. В началото на учебната 2018/2019г. записаните ученици в
училищата от общината са 2102. Наблюдава се намаляване на броя им в сравнение с
предходната година, когато са били 2204. За поредна година отрицателната демографска
статистика е причина за утвърждаването на маломерни и слети паралелки в малките училища.
През новата учебна година децата записани в детските градини са 753. След решението на
Общински съвет – Исперих за отменяне на таксите за ДГ, са разкрити две нови групи в
общината – една яслена група в ДГ “Първи юни“ гр.Исперих и една група в детската градина в
с.Китанчево. Забелязва се увеличаване на броя на децата от 2 до 4-годишна възраст.
За настоящата учебна година четири детски градини са определени за средищни и в тях се
обучават и възпитават и деца от най-близките съседни села.
През 2018г. с цел подобряване на материално-техническата база, която е важна
предпоставка за осигуряването на добро качество на образование във всички учебни заведения
са изпълнение ремонтни дейности.
В ПГСС “Хан Аспарух“ - Исперих приключи изпълнението на проект „Основен ремонт,
оборудване и обзавеждане на Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“,
гр.Исперих“. Гимназията изцяло е преобразена със средства по ОП “Региони в растеж 20142020“.
Съгласно разпоредбите на чл.256, ал.1, т.10 от Закона за предучилищното и училищното
образование органите на местното самоуправление осигуряват и контролират безплатния
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транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и на учениците от населени места, в
които няма детска градина или училище, до най-близката детска градина или училище, което
провежда обучение в съответната група или в съответния клас, и обратно, за което по силата на
чл.283, ал.2 от ЗПУО се осигуряват средства от държавния бюджет.
През изминалата година след отправено мотивирано искане, Министерството на
образованието и науката предостави нов училищен автобус на Община Исперих за осигуряване
на безплатен транспорт на деца и ученици. С решение на Общински съвет – Исперих ОУ
“Христо Ботев“ с.Лудогорци се определи за преимуществен ползвател на новото моторно
превозно средство.
През 2018г. учебните заведения от община Исперих участваха в изпълнението на дейности
по следните национални програми:
 НП “Оптимизация на вътрешната структура на персона в институциите от системата на
предучилищното и училищното образование“ – 8 училища и 8 детски градини;
 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Осигуряване на
ученически шкафчета“ - всички училища;
 НП “Развитие на системата на предучилищното образование“ – ОУ “Отец Паисий“
с.Подайва, ДГ “Радост с.Подайва, ДГ “Кокиче“ с.Вазово, ДГ“Дора Габе“ с.Лудогорци и ДГ
“Слънце“ гр.Исперих;
 НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и
училищното образование“;
Дейност 2 „Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер
за институциите от системата на предучилищното образование“ – 13 детски градини;
Дейност 3 „Предоставяне на средства за закупуване на иновативен хардуер и въвеждане на
ИКТ за нуждите на училищното образование“ – ПГ “Васил Левски“ гр.Исперих, ОУ “Васил
Априлов“ гр.Исперих, ОУ “Христо Ботев“ гр.Исперих, ПГ “Хан Аспарух“ гр.Исперих,
ОУ“Отец Паисий“ с.Подайва, ОУ“Христо Ботев“ с.Лудогорци, ОУ“Христо Ботев“ с.Китанчево,
ОУ “Н.Й.Вапцаров“ с.Вазово, ОУ“Васил Левски“ с.Тодорово;
НП “С грижа за всеки ученик“
Модул 1 “Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на
основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна
подготовка“ – ОУ “Васил Априлов“ гр.Исперих и ОУ“Отец Паисий“ с.Подайва;
Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за ученици от прогимназиален етап на
основното образование за повишаване на нивото им на постиженията им по общообразователна
подготовка“ - ОУ “Васил Априлов“ гр.Исперих;
През 2018 г. бяха обезпечени с безплатни познавателни книжки, учебници и учебни
помагала децата от подготвителните групи в детските градини и учениците от I до VII клас във
всички учебни заведения от община Исперих.
През изминалата година общинската администрация осигури организационните
предпоставки и условия за детското и ученическото хранене и за здравното обслужване на
децата и учениците. С цел подобряване на качеството и разнообразието на храната детските
градини и училищата участваха в проекти на Държавен фонд „Земеделие“ – „Училищен плод“ и
„Училищно мляко“. През годината продължи и дейността на разкритата трапезария от БЧК „Топъл обяд “ в ПГСС “Хан Аспарух“ Исперих. 18 ученици в неравностойно положение
ползваха услугата.
Училищата и детските градини от общината изпълниха и проекти за подпомагане на
физическото възпитание и спорта по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 г. за
определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините.
С цел повишаване на мотивацията и надграждането на професионалните компетентности
на педагогическите специалисти от детските градини са организирани следните курсове и
обучения:
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„Ранно оценяване от риска по проблеми в развитието и обучението на тригодишни деца
със скрининг тест“, Институт за изследване на населението и човека;
„Игрови моделни технологии и културни компетенции в предучилищното образование“,
Център за иновации и компетентности гр.Бургас;
„Добри хигиенни практики.Система за управление безопасността на храните. НАССР –
основни принципи и документиране. Изисквания към всяка организация подлежаща към
хранителната верига. Промяна в нормативните документи“, „РОДИ КОНСУЛТ„ ООД
гр.Разград;
Обучение за финансисти и счетоводители, относно амортизации в бюджетните
организации;
Обучение във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за регулация защитата
на личните данни.
Учителите и директорите от училищата също участваха в редица вътрешноучилищни и
извънучилищни квалификации на регионално и национално ниво.
С цел кариерно ориентиране на завършващите ученици от основните училища Дирекция
”Хуманитарни дейности” съвместно с РУО – Разград през месец Април 2018г. организира
форум „Панорама на средното образование ” .
За втора поредна година по случай 24 май - Деня на българската просвета и култура и на
славянската писменост Община Исперих награди отличници-абитуриенти и ученици с
постижения.
На официална церемония дългогодишни учители, културни дейци и общественици с
огромен принос за развитие на образованието и културата в община Исперих бяха удостоени с
почетния знак на град Исперих.
1.1.Мерки срещу отпадането на учениците и задържането им в училище
Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и честата смяна на
местоживеенето са сред основните фактори за незаписването на децата и учениците в учебните
заведения и ранното им отпадане от образователната система.
С приемането на Постановление № 100 от 08 Юни 2018 за постоянно действащ Механизъм
за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст общината отново беше
разделена на 7 района. Със заповед № 524/ 04.07.2018г. бяха определени представителите на
общинската администрация за участие в екипите по обхват. За учебната 2018/2019г. всички
учебни заведения излъчиха педагогически и непедагогически лица за включване в
мултидисциплинарните екипи.
След успешното внедряване на информационната система „Посещаемо и безопасно
училище“ ангажираните институции имат възможността да обменят информация по
изпълнението на дейностите.
През месец октомври 2018г. членовете на екипите от община Исперих участваха в обучение
за ефективно реализиране на дейностите за обхващане и задържане на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст, което се проведе от РУО- Разград.
Действията на екипите през годината бяха насочени към повторно записване и
реинтегриране в образователната система на отпаднали през предходни години ученици и към
установяването на потребностите от подкрепа, която да подпомогне задържането им в
училищата и детските градини. Общо са обходени 179 адреса на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст.
Една от дейностите на МКБППМН беше насочена към приобщаване на “деца в риск“ към
училищната среда. За реализирането й МКБППМН – Исперих работи съвместно с училищните
ръководства и с училищните комисии за превенция на противообществените прояви при
ученици. Организирани са беседи с учениците на теми „Права и отговорности“ и
„Необходимост от редовна посещаемост на учебно заведение “. Обществените възпитатели
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проведоха консултации и срещи с родители на деца от ромски произход за необходимостта от
включване на децата им в образователната система.
С цел задържане на учениците в образователната система и повишаване на мотивацията им
за участие в училищния живот, във всички училища от общината се провеждат допълнителни
извънкласни и извънучилищни дейности.
1.2.Политики спрямо слетите и маломерните паралелки
Отрицателната демографска статистика и миграционните процеси са основните причини
за намаляване на броя учениците в общината. В началото на новата учебна година бяха
утвърдени 31 маломерни паралелки, от които 3 са слети. С решение на Общински съвет –
Исперих са предвидени допълнителни средства в размер на 20 917 лв. за подпомагане на
финансовото обезпечаване на учебния процес в училищата в с.Китанчево и с.Тодорово.
1.3.Решаването на проблемите на деца, за които българският език не е майчин
Недоброто владеене на български език е често срещан проблем сред децата и учениците,
за които българският език не е майчин. Този дефицит е предпоставка за редица други проблеми
– затруднена комуникация и социализация, невъзможност да бъде усвоен преподаваният
материал и повишен риск от преждевременно напускане или отпадане на децата и ученици от
образователната система.
За първа година училищата и детските градини от общината получиха допълнителни
средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. В част от учебните заведения тези
средства се предвидени за назначаване на образователни медиатори, а в други се организират
допълнителни модули, за деца които не владеят български език. В шестте детски градини,
където имаме съсредоточени деца от уязвими групи се планират и изпълняват допълнителни
педагогически ситуации от педагог назначен за целта.
Чрез прилагането на иновативни подходи педагогическите кадри успяват да променят
съществуващия модел и начина на мислена сред уязвимата общност. Иновативните методи
допринасят за засилване на мотивацията за включване на деца и родители от етническите
малцинства в училищния живот. Допълнителните занимания спомагат за формирането на
социални и граждански компетентности, както и повишават образователните резултати на
уязвимите ученици.
През отчетената година в учебните заведения създадените екипи за личностно развитие
определяха риска от обучителни затруднения и необходимостта от предприемане на
подкрепящи мерки при деца в риск. След ранното оценяване на индивидуалните им
потребности се изпълняваха конкретни дейности за обща подкрепа за личностно развитие
съгласно Наредбата за приобщаващото образование. От началото на новата учебна година част
от дейностите по обща подкрепа в детските градини се изпълняват от психолог, работещ по
график.
През 2018г. Община Исперих продължи да изпълнява проект „Образователна интеграция
на учениците от етническите малцинства в община Исперих” по Оперативна Програма „Наука и
образование за интелигентен растеж.”. Проектните дейности се реализираха в седем училища
и целяха създаване на условия за по-добра и успешна социализация на учениците от
етническите малцинства. В изпълнението на голяма част от предвидените мероприятия активно
участваше и родителската общност. Проектът е на стойност 345 353,33 лв. и се изпълняваше в
партньорство с ОУ ”Христо Ботев” гр.Исперих и Асоциация ”Интегро”.
През изминалата година Община Исперих входира проектно-предложение „Социалноикономическа и образователна интеграция на етническите малцинства” по ОПРЧР и ОПНОИР,
което предстои да бъде стартирано. Проектните дейности в частта финансирана от ОПНОИР
са насочени към ясно идентифицираните проблеми на учениците от етническите малцинства.
1.4. Интегриране на деца със СОП
По данни на директорите в началото на учебната 2017/2018 г. учениците със специални
образователни потребности, интегрирани в общообразователните училища са 58. На 9 деца
допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на РЦПППО, а на останалите се
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осигурява от специалистите на училищата. Децата записани в детските градини получават
ресурсно подпомагане от РЦПППО.
В програмите за подкрепа на личностното развитие на всички училища и детски градини в
община Исперих са разработени мерки за пълноценното включване на ученици и деца със СОП
и хронични заболявания в училищната среда.
С реализирането на професионални паралелки в Центъра за специална образователна
подкрепа към ПГСС ”Хан Аспарух се стремим да създадем подкрепяща образователна среда за
ученици с увреждания. Ученици със специални образователни потребности се обучават по
рамкова програма за професионално образование със степен на професионална квалификация –
първа. Професионалното им направление е производство на храни и напитки, професия –
работник в хранително-вкусовата промишленост, а специалността – хранително-вкусова
промишленост. През новата учебна година учениците в ЦСОП към ПГСС “Хан Аспарух“ са 12.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:
Политиката на Община Исперих в сферата на здравеопазването е повлияна от
Националната здравна стратегия и от приоритетите на Европейския съюз в тази област. Тя е
насочена към подобряване и развитие на общественото здраве, към здравната промоция и
профилактика. Грижата за подобряване здравния статус на населението в община Исперих е
основна в политиката на управление с акцент върху детското здравеопазване, хора с тежки
хронични заболявания и хора в неравностойно положение.
Здравното обслужване на населението се осъществява от лечебни заведения за болнична
и извънболнична помощ.
Болнична медицинска помощ
„Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД е стационарно заведение за
лечение на остри и обострени заболявания с капацитет 110 легла. Обслужва населението от
региона, както и голям брой населени места от съседни общини – Главиница, Дулово, Самуил и
Завет. Разполага с 35 лекари и 44 специалисти по здравни грижи. Предлага лечение по договор
със НЗОК по клинични пътеки.
Лечебната дейност в болницата се осъществява в следните отделения и клинико-диагностични
структури както следва:
Отделения с легла :
4. Отделение по вътрешни болести – осъществява дейност по следните медицински специалности:
 Кардиология;
 Гастроентерология;
 Пневмология и фтизиатрия;
2. Отделение по нервни болести.
3. Отделение по педиатрия.
4. Отделение по хирургия.
5. Отделение по анестезиология и интензивно лечение.
6. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина.

5.
6.

Отделения без легла :
Отделение по образна диагностика.
Отделение по обща и клинична патология.

5.
6.

Клинико – диагностични структури:
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
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Отделения за продължително лечение или рехабилитация:
2.

Отделение за продължително лечение по вътрешни болести и нервни болести.
Ежегодно Община Исперих подпомага дейността на общинската болница като през 2018
година пое изцяло плащанията по лизинга за нов спирален компютърен томограф, закупен за
нуждите на МБАЛ – Исперих.
Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ

1. Първична извънболнична медицинска помощ
 Амбулатория за първична медицинска помощ индивидуална практика - 7
 Амбулатория за първична дентална помощ:
 индивидуална практика - 10
 групова практика по дентална помощ –
2. Специализирана извънболнична медицинска помощ
 Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика – 14
 МЦ „Медика – 2009” ЕООД – 1
7. Медико-диагностична лаборатория
 „Самостоятелна медико - диагностична лаборатория -1” ЕООД
8. Медико – технически лаборатории
 „Самостоятелна медико - техническа лаборатория Корона” ЕООД
 „Медико-техническа лаборатория Дентура” ЕООД
Спешна медицинска помощ
На територията на община Исперих функционира Филиал за спешна медицинска помощ с
непрекъснат 24-часов режим на работа, в което медицински специалисти с помощта на друг
персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали в дома, на
местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.
Персоналът се състои от 2 лекари и 7 мед. фелдшери и 1 акушерка.
Здравни кабинети








На територията на Община Исперих са обособени и оборудвани 23 здравни кабинети,
обслужвани от 15 квалифицирани медицински специалисти, които осъществяват дейности
по:
Медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата и учениците и
медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на спешна медицинска помощ;
Провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване
на рисковите фактори в детските заведения и училищата;
Организиране и участие в регионални, национални и международни програми, свързани с
профилактика и промоция на здравето на децата и учениците;
Организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците;
Наблюдение на физическото развитие и определяне на физическата дееспособност на децата и
учениците;
Регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата и учениците в здравно61



профилактичната карта, въз основа на данните получени от личния лекар на децата и
учениците.
Организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности за
предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитните
заболявания в детското заведение и училището.

Здравни медиатори
За здравните нужди на уязвимите малцинствени групи от населението в Община Исперих
работят 2 здравни медиатора.
Основни задължения:






Посредничат в процеса на осигуряване на достъп до здравни и социални услуги на
представители на уязвими малцинствени групи.
Оказване на помощ при комуникациите с институциите на представители на уязвими
малцинствени групи.
Осъществяване на дейности по здравно образование и профилактика на болестите.
Участие в реализацията на национални здравни програми.
Водят регистър на рисковите семейства, бременни и млади майки.
В Община Исперих функционира Детска млечна кухня с дейност „Кетъринг“ към яслени
групи в Детска градина „Първи юни“ – база 2 с капацитет до 300 порции дневно. Кухнята
приготвя и предоставя здравословна и разнообразна храна за обяд на неорганизиран контингент
от деца на възраст от 10 месеца до 3 години, които се отглеждат в домашни условия. Храната
отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския
организъм.
От 12.02.2018г. до 16.02.2018 г. в изпълнение на Национална кампания „Кардиологична
грижа за дълъг и пълноценен живот” в Община Исперих се проведоха безплатни
консултации и прегледи на 196 лица, страдащи от сърдечносъдови заболявания от специалисти
кардиолози от Български Кардиологичен институт.
Целта на кампанията беше превенция на сърдечно съдовите заболявания, удължаване
живота на пациентите със сърдечно съдови заболявания, подобряване на качеството на живот и
достъпа до високоспециализирана лекарска грижа.
По повод Световния ден за борба с диабета -14 ноември, Община Исперих в рамките на два
дни организира безплатно измерване на кръвна захар в залата на Община Исперих. В
инициативата се включиха 96 лица. Изнесена беше лекция на членовете на Сдружение „Диабет”
на тема „Профилактика и лечение на диабетно стъпало”.
Със социалните услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” Община Исперих
осигурява грижа за 166 потребители с увреждания и възрастни в невъзможност да се
самообслужват.
ЕКОЛОГИЯ:
Една от основните цели на общинската политика за опазване на околната среда е
подобряване качествата на околната среда чрез подобряване качествата на водата, въздуха и
почвата. Осъществяването на тази цел може да стане чрез прилагането на мерки, които ще
подобрят екологичната обстановка в зависимост от териториалния обхват на увреждането,
обхвата на засегнатато население, концентрацията на замърсяването и степента на вредност за
човешкото здраве и природата.
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Мярка 1. Почистване на замърсени терени, сметосъбиране и преработка на
отпадъците
 Рекултивация на замърсените терени на закрити депа за твърди битови и
строителни отпадъци
В началото на 2018 г. приключи изпълнението на Договор № 10612/02.09.2015 г. по
ПУДООС с предмет „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в
ПИ 000106 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих” на стойност 912 323.54 лв. Той имаше
за цел поетапно извършване на техническа и биологична рекултивация на депо за битови
отпадъци в землището на с.Лъвино. През 2017 г. приключи третият етап от проекта –
биологична рекултивация, вследствие на която беше затревена и залесена площта на старото
депо. През януари 2018 г. обектът е въведен в експлоатация след издаден протокол от Приемна
комисия.
 Изграждане на компостиращи инсталации за зелени отпадъци и такива за
биоразградими отпадъци от домакинствата
На 30.11.2017 г. беше подписан Административен договор за предоставяне на БФП по ОП
„Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнението на съвместен проект със 7-те общини от
Разградска област „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за
предварително третиране на битови отпадъци“ по процедура № BG16M1OP002-2.002
"Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на
Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Общата стойност на проекта е
13 563 028,56 лв., от които 1 056 550,48 лв. е собствен принос на бенефициента.
Мярка 3. Подобряване качеството на живот на населението
Три проекта на Община Исперих спечелиха финансиране от бюджета на Националната
кампания „За чиста околна среда – 2018 ” с наименование ,,Обичам природата и аз участвам ”.
Тя се организира от Министерство на околната среда и водите и ПУДООС /Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда/. За реализиране на класираните
проекти на общини и кметства са предоставени средства в размер до 10 000 лева, а на проекти с
които кандидатстват училища и детски градини – средствата са в размер до 5000 лв.
Проектите предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на
зони за отдих, естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място.
Класираните проекти на Община Исперих са :
 Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих в
Кметство с.Малко Йонково на стойност 9 847,50 лв.
 Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих в ОУ
,,Васил Априлов" гр.Исперих на стойност 4 998,00 лв.
 Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих в ДГ
"Радост" с.Подайва на стойност 4 885,20 лв
КУЛТУРА И СПОРТ:
На територията на община Исперих развиват дейност 24 читалища, които задоволяват
потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот,
запазване на обичаите и традициите на българския народ.
Основните дейности на читалищата са свързани с:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност;
2. Запазване на обичаите и традициите на населението;
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3. Обмен между културите на различните етноси;
4. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението;
5. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите на науката,
изкуството и културата;
6. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната идентичност;
През 2018г. по-активни в своите дейности бяха представители на НЧ “Съзнание 1891“
гр.Исперих, които работиха по две основни направления – учебно-образователни дейности и
любителско- творчески дейности
Читалищата по селата предимно изпълняваха библиотечно-информационни дейности и
основно отбелязваха селищни, религиозни и национални празници.
През 2018 г. по международен проект, реализиран в рамките на програма „Европа за
гражданите“ НЧ “Рома“ с.Вазово - 2017г. посрещна делегации от три държави, на които
представи добри практики за социално включване на социално уязвими групи.
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ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров –Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с
провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД,
гр.Исперих и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния
ред
Заседанието се води от Гюнел Мюсреф - заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Общинския съветник Шенгюл Юсуф също напусна залата и в момента
кворума в залата е 24 общински съветника.
Гюнел Мюсреф - заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров да докладвате като вносител по тази точка.
адв. Даниел Димитров –Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В Община Исперих е постъпило писмо с вх.№К-640/15.02.2019г. от Областния
управител на област Разград за участие в редовно заседание на Общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД, гр.Исперих на 12.03.2019г. (вторник) от 11:30 часа, в зала 712 на
Областна администрация Разград.
Редовното заседание на общото събрание, ще се проведе в съответствие с
предложения дневен ред:
1.
Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2018г. на
основание чл. 198в, ал.4, т.10 от Закона за водите;
2.
Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за
2018г. на основание чл. 9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността
на асоциациите о водоснабдяване и канализация;
3.
Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019г., на основание чл.
198в, ал.4, т.9 от Закона за водите;
4.
Други.
С оглед осигуряването на участие в редовно заседание на Общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД, гр.Исперих е необходимо да бъде упълномощен представител на
Община Исперих и да се определи мандата му при гласуване на решенията.
Съгласно чл.198е ал.3 от Закона за водите, представителят на Общината в
Асоциацията по ВиК е Кметът, като при невъзможност той да участва, Общинският
съвет определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на
общината за заседанията на общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по
ред, определен от Общинския съвет.

Предвид гореизложеното, на основание чл.198е ал. 3 и ал.5 от Закона за водите,
предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
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І. Упълномощава Бейсим Руфад Расим - Кмет на Община Исперих, представител по
Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на
предстоящото общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих на 12.03.2019г.
(вторник) от 11:30 часа , както следва:
1. Решение 1: На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, членовете на
Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Исперих, приемат отчет за
дейността на Асоциация по В и К за 2018г. – да гласува „ЗА“.
2. Решение 2: На основание чл.9, ал.2 във вр. с чл.26, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
членовете на общото събрание на Асоциация по В и К на обособенат атеритория,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Исперих, приемат
отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2018г. и взимат
решение за публикуване на същия на интернет страницата на Областна
администрация Разград, раздел Асоциации В и К– да гласува „ЗА“.
3. Решение 3: На основание чл. 198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, членовете на
Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Исперих, приемат бюджет на
Асоциация по В и К за 2019г. , като определят: вноската на държавата да е в
размер на 8 480, 89 лв. (осем хиляди четиристотин и осемдесет лева и осемдесет
и девет стотинки), вноската на община Исперих – в размер на 12 035, 59 лв.
(дванадесет хиляди и тридесет и пет лева и петдесет и девет стотинки) и на
община Самуил в размер на 3 714, 63 лв. (три хиляди седемстотин и
четиринадесет лева и шестдесет и три стотинки) – да гласува „ЗА“.
4. По т.4 от Дневния ред „Други“ - упълномощеното лице може да изразява
мнения, становища, съображения в защита интересите на Община Исперих и
реализиране на положителни резултати за нея по повод поставени въпроси,
както и да гласува решения в този смисъл.
Гюнел Мюсреф - заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Димитров.
Моля, становището на председателите на постояните комисии за становище
Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на водеща комисия.
Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на
25.02.2019 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на

Гюнел Мюсреф - заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
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Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.02.2019 г. от
15.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
5

„ За”
5

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

0

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

на

Гюнел Мюсреф - заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси по проекта за решение.
Заповядайте г-жо Митева
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
Ще се разглежда ли въпроса за увеличение на цената на водата.
Кмета на община Исперих г-н Руфад отговори, че това няма да се разглежда не е
в дневния ред.
Гюнел Мюсреф - заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги ако нямате други въпроси преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 28.02.2019 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Даниел Димитров –Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с
провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД,
гр.Исперих и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния
ред
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За
За

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

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

За
За
За
За

П
П
П
П

За
За
За
За

П
П
П
П

За

П

За
За
За
За

П
П
П
П

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
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№643
Предвид гореизложеното, на основание чл.198е ал. 3 и ал.5 от Закона за водите,
предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
І. Упълномощава Бейсим Руфад Расим - Кмет на Община Исперих, представител по
Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на
предстоящото общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих на 12.03.2019г.
(вторник) от 11:30 часа , както следва:
5. Решение 1: На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, членовете на
Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Исперих, приемат отчет за
дейността на Асоциация по В и К за 2018г. – да гласува „ЗА“.
6. Решение 2: На основание чл.9, ал.2 във вр. с чл.26, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
членовете на общото събрание на Асоциация по В и К на обособенат атеритория,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Исперих, приемат
отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2018г. и взимат
решение за публикуване на същия на интернет страницата на Областна
администрация Разград, раздел Асоциации В и К– да гласува „ЗА“.
68

7. Решение 3: На основание чл. 198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, членовете на
Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Исперих, приемат бюджет на
Асоциация по В и К за 2019г. , като определят: вноската на държавата да е в
размер на 8 480, 89 лв. (осем хиляди четиристотин и осемдесет лева и осемдесет
и девет стотинки), вноската на община Исперих – в размер на 12 035, 59 лв.
(дванадесет хиляди и тридесет и пет лева и петдесет и девет стотинки) и на
община Самуил в размер на 3 714, 63 лв. (три хиляди седемстотин и
четиринадесет лева и шестдесет и три стотинки) – да гласува „ЗА“.
8. По т.4 от Дневния ред „Други“ - упълномощеното лице може да изразява
мнения, становища, съображения в защита интересите на Община Исперих и
реализиране на положителни резултати за нея по повод поставени въпроси,
както и да гласува решения в този смисъл.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров –Председател на Общински съвет
Исперих и Зейти Фераим – общински съветник.
Относно: Коригиран доклад на запис на заповед от община Исперих в полза на
ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по
Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие
РД № 50-186 от 29.11.2016 г. и заповед № РД 09-114 от 08.02.2019г. на Управляващия
орган на ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г.
Гюнел Мюсреф - заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г- н Димитров.
адв. Даниел Димитров –Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
На 29.11.2016г. между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020г. Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките
ресурси“
2014-2020г.
и
Управляващия
орган
на
ОП
„Иновации
и
конскурентоспособност“ 2014-2020г. и Сдружение „Местна инициативна група Исперих” бе подписано Споразумение за изпълнение на многофондова Стратегия за
Водено от общностите местно развитие № РД № 50-186 от 29.11.2016, с което се
определят правата и задълженията на страните във връзка с изпълнение на Стратегията.
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Данните за изпълнението на Стратегията на МИГ Исперих към настоящия момент са
както следва:
Стратегията на МИГ Исперих е многофондова и включва мерки финансирани от 3
програми:
- ОП Иновации и конкурентоспособност - общ бюджет 1 500 000,00 лв.;
- ОП развитие на човешките ресурси - общ бюджет 800 000,00 лв.;
- Програма за развитие на селските райони – общ бюджет 2 932 000,00 лв. ;
 Изпълнение по ОПИК: През 2018г. бе обявена процедури за прием на проектни
предложения по ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ с два крайни срока. Чрез
проекти по тази мярка, малки и средни предприятия от територията, ще получат
финансиране за подобряване на производствения си капацитет чрез оборудване
нови машини и технологии. Подадени са общо четири проекта, от които,
одобрени за финансиране - три проектни предложения. С двама от кандидатите са
подписани административни договор за безвъзмездна финансова помощ,
предстоящо е подписване на административен договор и с третия кандидат. В
периода 22.02.2019г - 25.03.2019г. ще бъде отворен последният прием за проекти
по тази процедура, като се очаква остатъка от бюджета по мярката да бъде усвоен
изцяло.
 Изпълнение по ОПРЧР: През 2018г. бе обявена процедури за прием на проектни
предложения по ОПРЧР 1 “Развитие на предприемачеството” с един краен срок.
Мярката е за обучение по предприемачество на безработни и заети лица и цели
стартиране на собствен бизнес. Подадено и одобрено е едно проектно
предложение. Подписан е административен договор за безвъзмездна финансова
помощ с кандидата и изпълнението на проекта ще стартира през април 2019г.
По мярка ОПРЧР 2 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани
общности“, предстоящо е обявяване на процедурата на публично обсъждане и
след финално съгласуване с Управляващия орган ще бъде отворен прием за
проектни предложения по тази мярка в периода 22.03.2019г.- 22.04.2019г.
 Изпълнение по ПРСР: Поради предприети действия за промяна на Стратегията на
МИГ Исперих във връзка с изменения в приложимото законодателство, относно
приема, оценка и отчитане изпълнението на проекти в Информационната система
за наблюдение и управление (ИСУН2020) в Интернет, не бе възможно да се
обявят покани и стартират мерки по ПРСР до сега. Допълнителното споразумение
с управляващите органи на програмите бе подписано на 22.11.2018г. През месец
март 2019г. ще бъде обявена първата покана за прием на проектни предложения
по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР. Екипът на МИГ
Исперих работи по съгласуване на процедурите с МЗХГ по останалите мерки от
ПРСР и по тях ще се обявят приеми през 2019г.
Общата стойност на субсидията за одобрените проекти, до сега, представлява 21,12%
от бюджета по мерките от Стратегията на МИГ Исперих, като финансовото изпълнение
е в размер на 1 108 281,00 лв.
За управление, текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМВР, МИГ
Исперих изготвя ежегодно бюджет, който се одобрява от Управляващия орган на ПРСР
2014-2020г., като разходите се възстановяват, при условията и по реда на Наредба № 1
от 22 януари 2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране
на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г. Съгласно споразумението с Управляващите органи на програмите, Местна
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инициативна група - Исперих има право да получи авансово плащане за част от
одобрения годишен бюджет.
Одобрената финансова помощ за текущи разходи (бюджет) за периода 01.01. –
31.12. 2019г. на изпълнение на стратегията (2017-2023г.) е в размер на 158 600,02 лв.
Максималният размер на авансовото плащане за текущи разходи е 50% от тази сума.
Изискване на чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане на подмярка
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие” е авансовото плащане да се намали с 25% от размера на осигурения финансов
ресурс за управление на стратегията, с който МИГ е оценена в процедурата за
одобрение на Стратегията. С Решение № 140 на Общински съвет Исперих, отразено в
протокол № 12 от 19.05.2016г. осигуреният финансов ресурс за периода на изпълнение
на Стратегията на МИГ Исперих е в размер на 35000,00 лв.
Във връзка с представяне на заявка за авансово плащане пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис
III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Живко Живков и в
изпълнение на изискванията на чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане
на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и на основание чл.
21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, предлагаме Общински съвет Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
1.Упълномощава кмета на община Исперих да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 70 550,01 лв. (седемседет хиляди петстотин и
петдесет лева и една стотинка) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане за
периода 01.01.-31.12.2019г. по Споразумение за изпълнение на стртегия за Водено от
общностите местно развитие РД № 50-186 от 29.11.2016 и заповед на Управляващия
орган на ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. със срок до 30.04.2024 г.
2. Възлага на изпълнителният директор на Сдружение „Местна инициативна група –
Исперих” да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане
и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Гюнел Мюсреф - заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Димитров
Моля, становището на председателя на водещата комисия.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.02.2019 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка
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Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
4

0

0

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

на

Гюнел Мюсреф - заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.02.2019 г. от
15.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
5

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
5

0

0

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

на

Гюнел Мюсреф - заместник Председател на Общински съвет Исперих
В гласуването няма да участват адв. Даниел Димитров и Зейти Фераим.
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 28.02.2019 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Даниел Димитров –Председател на Общински съвет
Исперих и Зейти Фераим – общински съветник.
Относно: Коригиран доклад на запис на заповед от община Исперих в полза на
ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по
Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие
РД № 50-186 от 29.11.2016 г. и заповед № РД 09-114 от 08.02.2019г. на Управляващия
орган на ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.

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

За
За
За
За

„ против”

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

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

За
За

П
П

За
За
За

П
П
П

За
За
За

П
П
П

За
За
За
За

П
П
П
П

За

П

За
За
За
За

П
П
П
П

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
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№644
Във връзка с представяне на заявка за авансово плащане пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис
III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Живко Живков и в
изпълнение на изискванията на чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане
на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и на основание чл.
21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, предлагаме Общински съвет Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
1.Упълномощава кмета на община Исперих да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
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Разплащателна агенция в размер на 70 550,01 лв. (седемседет хиляди петстотин и
петдесет лева и една стотинка) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане за
периода 01.01.-31.12.2019г. по Споразумение за изпълнение на стртегия за Водено от
общностите местно развитие РД № 50-186 от 29.11.2016 и заповед на Управляващия
орган на ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. със срок до 30.04.2024 г.
2. Възлага на изпълнителният директор на Сдружение „Местна инициативна група –
Исперих” да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане
и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров –Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Отчет за извършениете разходи за командировки и получени средства
от Председателя на Общински съвет Исперих за периода от 01.10.2018г. до 31.12.2018г.
Гюнел Мюсреф - заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров.
адв. Даниел Димитров –Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за
одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и
получени средства от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от
01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.

Отчетен месец
№
по ред
1.
м. 10.2018
2.
м. 11.2018
3.
м. 12.2018
Общо :

Извършени разходи за
командировки в страната
и получени средства от
Председателя на
Общински съвет Исперих
70.00 лв.
20.00 лв.
356.73 лв.
446.73 лв.
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Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина
на Председателя на общинските съвети се издават от кмета на общината.
№
по ред

Отчетен месец

1.
м. 10.2018
2.
м. 11.2018
3.
м. 12.2018
Общо:

Извършени разходи за
командировки в чужбина
и получени средства от
Председателя на
Общински съвет Исперих
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :
На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.
в размер на – 446.73 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.
в размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Гюнел Мюсреф - заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Димитров
Моля, становището на председателя на водещата комисия.
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 25.02.2019 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
4

0

0

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

на

Гюнел Мюсреф - заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№645
На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.
в размер на – 446.73 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.
в размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Отчет за извършениете разходи за командировки и получени средства
от Кмета на община Исперих за периода от 01.10.2018г. до 31.12.2018г.
Гюнел Мюсреф - заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за
одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и
получени средства от Кмета на община Исперих за периода от 01.10.2018 г. до
31.12.2018 г.
№
по ред

Отчетен месец

1.
м. 10.2018
2.
м. 11.2018
3.
м. 12.2018
Общо :

Извършени разходи за
командировки в страната
и получени средства от
кмета на Община
Исперих
80.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
80.00 лв.

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина
на кметовете на общини се издават от председателя на общинския съвет.
№
по ред

Отчетен месец

1.
м. 10.2018
2.
м. 11.2018
3.
м. 12.2018
Общо:

Извършени разходи за
командировки в чужбина
и получени средства от
кмета на Община
Исперих
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :
На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,
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РЕШИ :
1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета
на община Исперих за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г. в размер на – 80.00 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета
на община Исперих за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г. в размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Гюнел Мюсреф - заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля, становището на председателя на водещата комисия.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.02.2019 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
4

0

0

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

на

Гюнел Мюсреф - заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№646
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На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Приема отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета
на община Исперих за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г. в размер на – 80.00 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета
на община Исперих за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г. в размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50
от ЗДБРБ за 2019г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа
Заседанието се води от адв. Даниел Димитров - Председател на Общински
съвет Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 623 от 24.01.2019 г. на Общински съвет - Исперих е приет
поименния списък за капиталови разходи на община Исперих за 2019 г.
Във връзка с чл. 88, ал. 1 от ЗДБРБ за 2019 г., кметът на община Исперих има
намерение да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на
част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. в
трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи
ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
Мотивите за това предложение са много, но ще акцентираме върху по-важните от
тях, а именно:
1. Изключително лошото състояние на уличната мрежа в населените места на
територията на община Исперих налагат извършването на неотложни текущи
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ремонти на същите.
2. Изпълнението на дейностите по т. 1 е невъзможно да бъде извършено със
собствени бюджетни средства породени от следните обстоятелства;
- Наличие на ежемесечни плащания по дългосрочен дълг за обезпечаване
собственото участие на община Исперих по приключения проект
„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих” до 25.06.2020 г. с
остатъчна сума на главницата към 01.02.2019 г. в размер на 464 000 лв.;
-

-

Наличие на просрочени задължения към 01.02.2019 г. в размер на 325 502
лв., които се разплащат поетапно съобразно наличния собствен финансов
ресурс;
Необходимостта от наличие на финансов ресурс за временно финансиране
на изпълняваните от община Исперих проекти до верифициране на
средствата от Управляващите органи;

3. Нарастващо недоволство от страна на обществото, породено от лошата пътна
инфраструктура, както и възникващи извънредни плащания от страна на
общината по предявени искове от застрахователните дружества.
Във връзка с гореизложеното, предлагаме:
Следните обекти, включени в капиталовата програма на община Исперих,
финансирани от целевите средства по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. – за които ще
бъде направено предложение за намаление на обща стойност 342 124 лв.:
- Ремонт на ул. "Шипка" от ОК 173 до ОК 152 и ул. "Царевец" от ОК 152 до ОК
150, с. Малко Йонково в размер на 42 200,00 лв.
- Ремонт на ул. "Митко Палаузов" от ОК 86 до ОК95, с. Китанчево в размер на
52 300.00 лв.;
- Ремонт на ул. "Христо Ботев" от ОК 43 до ОК 66 и ул. "Арда" от ОК 66 до ОК 86,
с. Вазово в размер на 41 100.00 лв.;
- Ремонт на ул. "Драва" от ОК 61 до ОК 56 и ул. "Стефан Караджа" от ОК 106 до
ОК 122, с. Подайва в размер на 72 360,00 лв.
- Ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" от ОК 17 до ОК 28, с. Духовец в размер на
46 000,00 лв.;
- Ремонт на ул. "Борис Савов" от ОК 27 до ОК 30 и ул. "Лудогорие" от ОК 25 до ОК
26, с. Делчево в размер на 39 000,00 лв.;
- Ремонт на ул. "Вежен", гр. Исперих в размер на 46 164,00 лв.;
Да бъдат променени в обекти за текущ ремонт на обща стойност 342 124
лв., за които се предлага финансиране с транформираната целева субсидия за
капиталови разходи, както следва:
- Текущ ремонт на ул. "Шипка" от ОК 173 до ОК 152 и ул. "Царевец" от ОК 152 до
ОК 150, с. Малко Йонково в размер на 42 200,00 лв.
- Текущ ремонт на ул. "Митко Палаузов" от ОК 86 до ОК95, с. Китанчево в размер
на 52 300.00 лв.;
- Текущ ремонт на ул. "Христо Ботев" от ОК 43 до ОК 66 и ул. "Арда" от ОК 66 до
ОК 86, с. Вазово в размер на 41 100.00 лв.;
- Текущ ремонт на ул. "Драва" от ОК 61 до ОК 56 и ул. "Стефан Караджа" от ОК
106 до ОК 122, с. Подайва в размер на 72 360,00 лв.;
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- Текущ ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" от ОК 17 до ОК 28, с. Духовец в размер
на 46 000,00 лв.;
- Текущ ремонт на ул. "Борис Савов" от ОК 27 до ОК 30 и ул. "Лудогорие" от ОК
25 до ОК 26, с. Делчево в размер на 39 000,00 лв.;
- Текущ ремонт на ул. "Вежен", гр. Исперих в размер на 46 164,00 лв.;
Предложената промяна ще бъде отразена в списъка на капиталовите вложения на
община Исперих едва след писмено уведомление от министъра на финансите за
трансформиране на средствата.
Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21 ал. 1, т.6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.50 и чл. 88 от
ЗДБРБ за 2019 г., Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Дава съгласие на кмета на община Исперих да направи предложение до министъра
на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови
разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019г. в трансфер за други целеви разходи на общината
за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
1.1.Наименование на обектите/позициите на капиталови разходи, за които се предлага
намаление на финансирането:
- Ремонт на ул. "Шипка" от ОК 173 до ОК 152 и ул. "Царевец" от ОК 152 до ОК
150, с. Малко Йонково в размер на 42 200,00 лв.
- Ремонт на ул. "Митко Палаузов" от ОК 86 до ОК95, с. Китанчево в размер на
52 300.00 лв.;
- Ремонт на ул. "Христо Ботев" от ОК 43 до ОК 66 и ул. "Арда" от ОК 66 до ОК 86,
с. Вазово в размер на 41 100.00 лв.;
- Ремонт на ул. "Драва" от ОК 61 до ОК 56 и ул. "Стефан Караджа" от ОК 106 до
ОК 122, с. Подайва в размер на 72 360,00 лв.;
- Ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" от ОК 17 до ОК 28, с. Духовец в размер на
46 000,00 лв.;
- Ремонт на ул. "Борис Савов" от ОК 27 до ОК 30 и ул. "Лудогорие" от ОК 25 до ОК
26, с. Делчево в размер на 39 000,00 лв.;
- Ремонт на ул. "Вежен", гр. Исперих в размер на 46 164,00 лв.;
1.2. Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с
транформираната целева субсидия за капиталови разходи:
- Текущ ремонт на ул. "Шипка" от ОК 173 до ОК 152 и ул. "Царевец" от ОК 152 до
ОК 150, с. Малко Йонково в размер на 42 200,00 лв.
- Текущ ремонт на ул. "Митко Палаузов" от ОК 86 до ОК95, с. Китанчево в размер
на 52 300.00 лв.;
- Текущ ремонт на ул. "Христо Ботев" от ОК 43 до ОК 66 и ул. "Арда" от ОК 66 до
ОК 86, с. Вазово в размер на 41 100.00 лв.;
- Текущ ремонт на ул. "Драва" от ОК 61 до ОК 56 и ул. "Стефан Караджа" от ОК
106 до ОК 122, с. Подайва в размер на 72 360,00 лв.;
- Текущ ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" от ОК 17 до ОК 28, с. Духовец в размер
на 46 000,00 лв.;
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- Текущ ремонт на ул. "Борис Савов" от ОК 27 до ОК 30 и ул. "Лудогорие" от ОК
25 до ОК 26, с. Делчево в размер на 39 000,00 лв.;
- Текущ ремонт на ул. "Вежен", гр. Исперих в размер на 46 164,00 лв.;
2. 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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Област Разград
Община Исперих

Приложение № 11

СПРАВКА
по чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи
(лева)

№ по
ред

Наименование на обектите/позициите за
капиталови разходи и/или резерв по § 00-98
"Резерв за непредвидени и неотложни
разходи" по бюджета на общината, за които се
предлага намаление на финансирането
1

1.

Ремонт на ул. "Шипка" от ОК 173 до ОК 152 и ул.
"Царевец" от ОК 152 до ОК 150, с. Малко Йонково

2.

Ремонт на ул. "Митко Палаузов" от ОК 86 до ОК95,
с. Китанчево

3.

4.
5.

Ремонт на ул. "Христо Ботев" от ОК 43 до ОК 66 и
ул. "Арда" от ОК 66 до ОК 86, с. Вазово
Ремонт на ул. "Драва" от ОК 61 до ОК 56 и ул.
"Стефан Караджа" от ОК 106 до ОК 122, с.
Подайва
Ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" от ОК 17 до ОК
28, с. Духовец

6.

Ремонт на ул. "Борис Савов" от ОК 27 до ОК 30 и
ул. "Лудогорие" от ОК 25 до ОК 26, с. Делчево

7.

Ремонт на ул. "Вежен", гр. Исперих

ОБЩО:

Х

Размер на
средствата от
Наименование на обектите за текущ ремонт,
целева субсидия за
за които се предлага финансиране с
капиталови разходи,
транформираната целева субсидия за
за позициите по к. 1
капиталови разходи
2
3
Teкущ ремонт на ул. "Шипка" от ОК 173 до ОК
42 200 лв 152 и ул. "Царевец" от ОК 152 до ОК 150, с.
Малко Йонково

Размер на
средствата, с които
ще се финансират
разходите за
обектите по к. 3
4

52 300 лв Текущ ремонт на ул. "Митко Палаузов" от ОК 86
до ОК95, с. Китанчево
Текущ ремонт на ул. "Христо Ботев" от ОК 43
44 100 лв до ОК 66 и ул. "Арда" от ОК 66 до ОК 86, с.
Вазово
Текущ ремонт на ул. "Драва" от ОК 61 до ОК 56
72 360 лв и ул. "Стефан Караджа" от ОК 106 до ОК 122, с.
Подайва
46 000 лв Текущ ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" от ОК
17 до ОК 28, с. Духовец
Текущ ремонт на ул. "Борис Савов" от ОК 27 до
39 000 лв ОК 30 и ул. "Лудогорие" от ОК 25 до ОК 26, с.
Делчево
46 164 лв Текущ ремонт на ул. "Вежен", гр. Исперих

52 300 лв

342124

Х

42 200 лв

44 100 лв
72 360 лв
46 000 лв
39 000 лв
46 164 лв
342124
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Х

Х

50,96%

Х

50,96%

Забележка: в колони 2 и 4 (след ред общо), в проценти се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 50 от ЗДБРБ за
2019 г., за които се предлага трансформация.

Изготвил: Янка Митева
(име, фамилия, подпис)
тел. за контакт: 08431 21-92
е - mail: finance@isperih.bg

Гл. счетоводител: Синан Ахмед
(име, фамилия, подпис)

Кмет: Бейсим Руфад
(име, фамилия, подпис)
(печат)
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адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля, становището на председателя на водещата комисия.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.02.2019 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
4

0

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на
25.02.2019 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
За протокола общинския съветникх Шенгюл Юсуф присъства в зала и в
настоящия момент броя на общинските съветници е 25.
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 28.02.2019 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50
от ЗДБРБ за 2019г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За

П
П
П
П

За

П

За
За
За
За
за
За

П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№647
На основание чл. 21 ал. 1, т.6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.50 и чл. 88 от
ЗДБРБ за 2019 г., Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Дава съгласие на кмета на община Исперих да направи предложение до министъра
на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови
разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019г. в трансфер за други целеви разходи на общината
за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
1.1.Наименование на обектите/позициите на капиталови разходи, за които се предлага
намаление на финансирането:
- Ремонт на ул. "Шипка" от ОК 173 до ОК 152 и ул. "Царевец" от ОК 152 до ОК
150, с. Малко Йонково в размер на 42 200,00 лв.
- Ремонт на ул. "Митко Палаузов" от ОК 86 до ОК95, с. Китанчево в размер на
52 300.00 лв.;
- Ремонт на ул. "Христо Ботев" от ОК 43 до ОК 66 и ул. "Арда" от ОК 66 до ОК 86,
с. Вазово в размер на 41 100.00 лв.;
- Ремонт на ул. "Драва" от ОК 61 до ОК 56 и ул. "Стефан Караджа" от ОК 106 до
ОК 122, с. Подайва в размер на 72 360,00 лв.;
- Ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" от ОК 17 до ОК 28, с. Духовец в размер на
46 000,00 лв.;
- Ремонт на ул. "Борис Савов" от ОК 27 до ОК 30 и ул. "Лудогорие" от ОК 25 до ОК
26, с. Делчево в размер на 39 000,00 лв.;
- Ремонт на ул. "Вежен", гр. Исперих в размер на 46 164,00 лв.;
1.2. Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с
транформираната целева субсидия за капиталови разходи:
- Текущ ремонт на ул. "Шипка" от ОК 173 до ОК 152 и ул. "Царевец" от ОК 152 до
ОК 150, с. Малко Йонково в размер на 42 200,00 лв.
- Текущ ремонт на ул. "Митко Палаузов" от ОК 86 до ОК95, с. Китанчево в размер
на 52 300.00 лв.;
- Текущ ремонт на ул. "Христо Ботев" от ОК 43 до ОК 66 и ул. "Арда" от ОК 66 до
ОК 86, с. Вазово в размер на 41 100.00 лв.;
- Текущ ремонт на ул. "Драва" от ОК 61 до ОК 56 и ул. "Стефан Караджа" от ОК
106 до ОК 122, с. Подайва в размер на 72 360,00 лв.;
- Текущ ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" от ОК 17 до ОК 28, с. Духовец в размер
на 46 000,00 лв.;
- Текущ ремонт на ул. "Борис Савов" от ОК 27 до ОК 30 и ул. "Лудогорие" от ОК
25 до ОК 26, с. Делчево в размер на 39 000,00 лв.;
- Текущ ремонт на ул. "Вежен", гр. Исперих в размер на 46 164,00 лв.;
2. 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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Област Разград
Община Исперих

Приложение № 11

СПРАВКА
по чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи
(лева)

№ по
ред

Наименование на обектите/позициите за
капиталови разходи и/или резерв по § 00-98
"Резерв за непредвидени и неотложни
разходи" по бюджета на общината, за които се
предлага намаление на финансирането
1

1.

Ремонт на ул. "Шипка" от ОК 173 до ОК 152 и ул.
"Царевец" от ОК 152 до ОК 150, с. Малко Йонково

2.

Ремонт на ул. "Митко Палаузов" от ОК 86 до ОК95,
с. Китанчево

3.

4.
5.

Ремонт на ул. "Христо Ботев" от ОК 43 до ОК 66 и
ул. "Арда" от ОК 66 до ОК 86, с. Вазово
Ремонт на ул. "Драва" от ОК 61 до ОК 56 и ул.
"Стефан Караджа" от ОК 106 до ОК 122, с.
Подайва
Ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" от ОК 17 до ОК
28, с. Духовец

6.

Ремонт на ул. "Борис Савов" от ОК 27 до ОК 30 и
ул. "Лудогорие" от ОК 25 до ОК 26, с. Делчево

7.

Ремонт на ул. "Вежен", гр. Исперих

ОБЩО:

Х

Размер на
средствата от
Наименование на обектите за текущ ремонт,
целева субсидия за
за които се предлага финансиране с
капиталови разходи,
транформираната целева субсидия за
за позициите по к. 1
капиталови разходи
2
3
Teкущ ремонт на ул. "Шипка" от ОК 173 до ОК
42 200 лв 152 и ул. "Царевец" от ОК 152 до ОК 150, с.
Малко Йонково

Размер на
средствата, с които
ще се финансират
разходите за
обектите по к. 3
4

52 300 лв Текущ ремонт на ул. "Митко Палаузов" от ОК 86
до ОК95, с. Китанчево
Текущ ремонт на ул. "Христо Ботев" от ОК 43
44 100 лв до ОК 66 и ул. "Арда" от ОК 66 до ОК 86, с.
Вазово
Текущ ремонт на ул. "Драва" от ОК 61 до ОК 56
72 360 лв и ул. "Стефан Караджа" от ОК 106 до ОК 122, с.
Подайва
46 000 лв Текущ ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" от ОК
17 до ОК 28, с. Духовец
Текущ ремонт на ул. "Борис Савов" от ОК 27 до
39 000 лв ОК 30 и ул. "Лудогорие" от ОК 25 до ОК 26, с.
Делчево
46 164 лв Текущ ремонт на ул. "Вежен", гр. Исперих

52 300 лв

342124

Х

42 200 лв

44 100 лв
72 360 лв
46 000 лв
39 000 лв
46 164 лв
342124

88

Х

Х

50,96%

Х

50,96%

Забележка: в колони 2 и 4 (след ред общо), в проценти се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 50 от ЗДБРБ за
2019 г., за които се предлага трансформация.

Изготвил: Янка Митева
(име, фамилия, подпис)
тел. за контакт: 08431 21-92
е - mail: finance@isperih.bg

Гл. счетоводител: Синан Ахмед
(име, фамилия, подпис)

Кмет: Бейсим Руфад
(име, фамилия, подпис)
(печат)
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ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на община Исперих, прогноза
на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи и прогноза за
общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2020 – 2022 г.,
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С указания на МФ БЮ № 1 от 08.02.2019 за подготовката и представянето на
бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 20202022 г. стартира първият етап на бюджетната процедура за следващата година, с цел
разработване на проекта на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.
Тригодишната бюджетна прогноза на община Исперих за периода 2020-2022 г. е
разработена на базата на:
- одобрените със Закона за държавния бюджет на Република за България за 2019
г. бюджетни параметри;
- одобрените с Решение № 928 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на
актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019–2021 г.
- Решение № 52 на Министерския съвет от 2019 г. за бюджетна прогноза за 2020 г.
- уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени
еднократните разходи, включени в бюджета на община Исперих за предходната
година;
- настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в
нормативната уредба;
Собствените приходите са планирани на базата на реалистична оценка и анализ на
събираемостта за няколко предходни години, като са отчетени съответните промени в
нормативната уредба. Като база за разработване на трансферите за местни дейности и
целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2020-2022 г. са заложени
одобрените със ЗДБРБ за 2019 г. размери.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 82. ал. 2 от Закона за публичните
финанси, и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности на община Исперих за
периода 2020-2022 г., съгласно Приложение № 8 към БЮ № 1 от 08.02.2019;
2. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за
разходи за периода 2020-2022 г., съгласно Приложение № 1а към БЮ № 1 от
08.02.2019;
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3. Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода
2020-2022г. на община Исперих, съгласно Приложение № 6г към БЮ № 1 от
08.02.2019;
4. Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода
2020-2022г. по бюджетите на общините, съгласно Приложение № 7в към БЮ № 1 от
08.02.2019;
5. Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2020-2022
г., съгласно Приложение № 8а към БЮ № 1 от 08.02.2019.
Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на област Разград седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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Приложение
Код по ЕБК:

ИСПЕРИХ

6702 № 1а

Наименование на общината
Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2020 - 2022 г. (в лв.)
отчет
отчет
отчет
отчет
бюджет прогноза прогноза
прогноза
Показател
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Налични към края на годината задължения за разходи

х

х

х

Размер на отчетените/прогнозни разходи

13 968 771

15 969 827

15 482 151

Съотношение на наличните към края на год.
задължения за разходи към средногод. размер на
разходите за последните 4 години. (до 15%)

х

х

х

Налични към края на годината поети ангажименти за
разходи

х

х

х

5 011 341 2 134 085

1 500 000

1 000 000

1 000 000

13 968 771

15 969 827

15 482 151

17 852 296 22 981 059

18 460 284

19 418 484

19 418 484

х

х

8,02%

5,08%

4,98%

Размер на отчетените/прогнозни разходи

Съотношение на наличните към края на год. поети
ангажименти за разходи към средногод. размер на
х
разходите за последните 4 г. (до 50%)

600 000

500 000

400 000

300 000

17 852 296 22 981 059

638 963

18 460 284

19 418 484

19 418 484

2,67%

2,03%

1,49%

4,04%

31,68%

3,32%

11,81%

Забележки:
1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548,
4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет" .
2. За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" .
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел ІІ и буква "Б" от раздел
ІІІ от ЕБК) без § 19-00. За периода 2020-2022 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.
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Приложение № 6г
ПРОГНОЗА
за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г. на община Исперих

Код по ЕБК:

6702

Версия за I етап
лева

РАЗДЕЛИ

в т.ч.:
по
сключени
към
31.12.2018
г.
договори
2019 за дълг
г.

по
сключени
през 2019
г.
договори
за дълг
(сключени
след
31.12.2018
г.) и
намерения
за нов
дълг до
края на
2019 г.

в т.ч.:
по сключени
към
31.12.2019 г.
договори за
дълг

в т.ч.:
по сключени към
31.12.2020 г.
договори за дълг

по нови за 2020 г.
дългове
(намерения)

Прогноза
за 2020 г.

в т.ч.:
по сключени
към 31.12.2021 г.
договори за дълг

по нови за 2021 г.
дългове
(намерения)

Прогноза за
2021 г.

по нови за
2022 г.
дългове
(намерения)

Прогноза за 2022
г.

Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В БЮДЖЕТА
I. Дълг в
началото на
периода
II. Движение
по дълга за
периода:
1. по
емитирани
общински ценни
книжа
- продажба на
ценни книжа

492
000

492 000

864
000

-336 000

0

0

0

X

1 356 000

1 356 000

1 200 000

-1 356 000

-1 356 000

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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- погашения по
главници и
обратно
изкупуване
- разходи за
лихви
2. по
външни заеми /с
чуждестранен
кредитор/
- получени
средства по заема
(усвояване)
- погашения по
главници
- разходи за
лихви
3. по
банкови заеми от
страната /местен
кредитор/
- получени
средства по заема
(усвояване)
- погашения по
главници
- разходи за
лихви
4. по заеми
от др.лица от
страната,
включени в
сектор
"Държавно
управление"
/напр.ФЛАГ,
ФЕЕ и др.,
съгласно Списък
на юридическите
лица, включени в
институционален
сектор
„Държавно
управление“ /
- получени
средства по заема
(усвояване)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-336
000

0

-336 000

0

-156 000

0

-156 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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- погашения по
главници

336
000

336 000

156 000

156 000

0

0

- разходи за
лихви
5. по заеми
от лица от
страната,
НЕвключени в
сектор
"Държавно
управление"
(търг.дружество
и/или
др.дружества)
- получени
средства по заема
(усвояване)

17
800

17 800

9 000

9 000

0

0

0

0

0

0

- погашения по
главници
- разходи за
лихви
6. по
фин.лизинги и
търговски
кредити
- задължения по
финансов лизинг
и търговски
кредит
- погашения по
финансов лизинг
и търговски
кредит
- разходи за
лихви по
финансов лизинг
и търговски
кредит
7.
безлихвени заеми
от Централния
бюджет
- получени
средства по заема
(усвояване)
- погашения по
главници

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
200
000
1
200
000
0

0

1 200 000

-1 200 000

1 200 000

0
1 200 000

-1 200 000

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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- разходи за
лихви *
8.
безлихвени заеми
от друг
първостепенен
разпоредител с
бюджет (др.
община)
- получени
средства по заема
(усвояване)
- погашения по
главници
- разходи за
лихви *
9.
безлихвени заеми
от ПУДООС
- получени
средства по заема
(усвояване)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- погашения по
главници

0

0

0

0

- разходи за
лихви*

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Преоценка
на дълга (+/-)
IV. Очакван
размер на дълга
в края на
периода
/I+II+III/

1
356
000

156 000

1 200 000

0

0

0

0

0

0

Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В СЕС ( заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.)
I. Дълг в
началото на
периода
II. Движение
по дълга за
периода:
- получени
средства по заема
(усвояване)
- погашения по
главници

0

0

X

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0
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- разходи за
лихви*
III. Преоценка
на дълга (+/-)
IV. Очакван
размер на дълга
в края на
периода
/I+II+III/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 356 000

1 356 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)
I. Дълг в
началото на
периода
II. Движение
по дълга за
периода:
- получени
средства по
дълга
(усвояване)

492
000

492 000

864
000

-336 000

1 200 000

-1 356 000

-1 356 000

0

0

0

0

0

0

0

1
200
000

0

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- погашения
по главници

336
000

336 000

0

1 356 000

1 356 000

0

0

0

0

0

0

0

- разходи за
лихви

17
800

17 800

0

9 000

9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
356
000

156 000

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 356 000

1 356 000

0

0

0

0

III. Преоценка
на дълга (+/-)
IV. Очакван
размер на дълга
в края на
периода
/I+II+III/

X

X

X

X

в т.ч. ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/
I. Дълг в
началото на
периода
II. Движение
по дълга за
периода:
- получени
средства по
дълга
(усвояване)
- погашения
по главници

492
000

492 000

864
000

-336 000

1 200 000

-1 356 000

-1 356 000

0

0

0

0

0

0

0

1
200
000

0

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336
000

336 000

0

1 356 000

1 356 000

0

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X
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- разходи за
лихви
III. Преоценка
на дълга (+/-)
IV. Очакван
размер на дълга
в края на
периода
/I+II+III/

17
800

17 800

0

9 000

9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
356
000

156 000

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Забележки
/указания за
попълване/:

1. В колона "по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг " (колона C), на ред "Дълг в началото на периода" (ред 14 и ред 55 в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчния размер на дълга в РОД и в
сч.отчети към 31.12.2018 г. (в Раздел A - дълговете, които се планират и отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се планират и отчитат в СЕС). На ред "Дълг в началото на годината" в колоните "по сключени към
31.12.2019 г., 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г. договори за дълг (колони F, I и L)" , изчисленията са автоматични.
2. За 2019 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" се посочват съответните усвоявания на дълга (получени средства от дълга) и плащания (главници и разходи) по него, извършени от началото на 2019 г. до
момента, като към тях се добавят и предвижданите такива до края на 2019 г., съгласно погасителните планове/оценки. За 2020 г., 2021 г. и 2022 г. се посочва планираното/предвижданото движение по дълга (усвоявания и
плащания) за съответните години.
3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преоценка)
по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!
4. В колоните "по нови за …… г. дългове" (колони G, J и М) се посочват предвижданите нови за съответната година дългове (намерения за дълг) т.е. информация за дълговете, за които се предвижда да се сключат договори
през съответната година. В случай че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде получен), размерът ще бъде пренесен
автоматично като дълг в началото на следващата година (в колоната поети към 01.01. на следващата година).
5. В справката не се включват данните за заемообразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и СЕС сметката й, както и заемите между СЕС сметките й).
6. За безлихвените заеми позицията "разходи за
лихви" се използва в случаите на лихви за забава.
7. За целите на
справката, погашенията
по главници се посочват
със знак "+".
Изготвил:
/
име, фамилия/
тел. за контакт:
е-mail:
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адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
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 25.02.2019 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на
25.02.2019 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.02.2019 г. от
15.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
5

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
5

0

0

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

на

99

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова –Председател на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм».
На заседание ПК по „ Образование, култура спорт и туризъм” проведено на
25.02.2019 г. от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
5

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
5

0

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф –Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на
25.02.2019 г. от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
4

0

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение.
Няма.
Моля да преминем към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№648
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 82. ал. 2 от Закона за публичните
финанси, и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
100

прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности на община Исперих за периода
2020-2022 г., съгласно Приложение № 8 към БЮ № 1 от 08.02.2019;
2. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за
разходи за периода 2020-2022 г., съгласно Приложение № 1а към БЮ № 1 от
08.02.2019;
3. Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 20202022г. на община Исперих, съгласно Приложение № 6г към БЮ № 1 от 08.02.2019;
4. Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода
2020-2022г. по бюджетите на общините, съгласно Приложение № 7в към БЮ № 1 от
08.02.2019;
5. Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2020-2022 г.,
съгласно Приложение № 8а към БЮ № 1 от 08.02.2019.
Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на област Разград седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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Приложение № 6г
ПРОГНОЗА
за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г. на община Исперих

Код по ЕБК:

6702

Версия за I етап
лева

РАЗДЕЛИ

в т.ч.:
по
сключени
към
31.12.2018
г.
договори
2019 за дълг
г.

по
сключени
през 2019
г.
договори
за дълг
(сключени
след
31.12.2018
г.) и
намерения
за нов
дълг до
края на
2019 г.

в т.ч.:
по сключени
към
31.12.2019 г.
договори за
дълг

в т.ч.:
по сключени към
31.12.2020 г.
договори за дълг

по нови за 2020 г.
дългове
(намерения)

Прогноза
за 2020 г.

в т.ч.:
по сключени
към 31.12.2021 г.
договори за дълг

по нови за 2021 г.
дългове
(намерения)

Прогноза за
2021 г.

по нови за
2022 г.
дългове
(намерения)

Прогноза за 2022
г.

Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В БЮДЖЕТА
I. Дълг в
началото на
периода
II. Движение
по дълга за
периода:
1. по
емитирани
общински ценни
книжа
- продажба на
ценни книжа

492
000

492 000

864
000

-336 000

0

0

0

X

1 356 000

1 356 000

1 200 000

-1 356 000

-1 356 000

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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- погашения по
главници и
обратно
изкупуване
- разходи за
лихви
2. по
външни заеми /с
чуждестранен
кредитор/
- получени
средства по заема
(усвояване)
- погашения по
главници
- разходи за
лихви
3. по
банкови заеми от
страната /местен
кредитор/
- получени
средства по заема
(усвояване)
- погашения по
главници
- разходи за
лихви
4. по заеми
от др.лица от
страната,
включени в
сектор
"Държавно
управление"
/напр.ФЛАГ,
ФЕЕ и др.,
съгласно Списък
на юридическите
лица, включени в
институционален
сектор
„Държавно
управление“ /
- получени
средства по заема
(усвояване)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-336
000

0

-336 000

0

-156 000

0

-156 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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- погашения по
главници

336
000

336 000

156 000

156 000

0

0

- разходи за
лихви
5. по заеми
от лица от
страната,
НЕвключени в
сектор
"Държавно
управление"
(търг.дружество
и/или
др.дружества)
- получени
средства по заема
(усвояване)

17
800

17 800

9 000

9 000

0

0

0

0

0

0

- погашения по
главници
- разходи за
лихви
6. по
фин.лизинги и
търговски
кредити
- задължения по
финансов лизинг
и търговски
кредит
- погашения по
финансов лизинг
и търговски
кредит
- разходи за
лихви по
финансов лизинг
и търговски
кредит
7.
безлихвени заеми
от Централния
бюджет
- получени
средства по заема
(усвояване)
- погашения по
главници

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
200
000
1
200
000
0

0

1 200 000

-1 200 000

1 200 000

0
1 200 000

-1 200 000

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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- разходи за
лихви *
8.
безлихвени заеми
от друг
първостепенен
разпоредител с
бюджет (др.
община)
- получени
средства по заема
(усвояване)
- погашения по
главници
- разходи за
лихви *
9.
безлихвени заеми
от ПУДООС
- получени
средства по заема
(усвояване)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- погашения по
главници

0

0

0

0

- разходи за
лихви*

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Преоценка
на дълга (+/-)
IV. Очакван
размер на дълга
в края на
периода
/I+II+III/

1
356
000

156 000

1 200 000

0

0

0

0

0

0

Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В СЕС ( заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.)
I. Дълг в
началото на
периода
II. Движение
по дълга за
периода:
- получени
средства по заема
(усвояване)
- погашения по
главници

0

0

X

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

105

- разходи за
лихви*
III. Преоценка
на дълга (+/-)
IV. Очакван
размер на дълга
в края на
периода
/I+II+III/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 356 000

1 356 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)
I. Дълг в
началото на
периода
II. Движение
по дълга за
периода:
- получени
средства по
дълга
(усвояване)

492
000

492 000

864
000

-336 000

1 200 000

-1 356 000

-1 356 000

0

0

0

0

0

0

0

1
200
000

0

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- погашения
по главници

336
000

336 000

0

1 356 000

1 356 000

0

0

0

0

0

0

0

- разходи за
лихви

17
800

17 800

0

9 000

9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
356
000

156 000

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 356 000

1 356 000

0

0

0

0

III. Преоценка
на дълга (+/-)
IV. Очакван
размер на дълга
в края на
периода
/I+II+III/

X

X

X

X

в т.ч. ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/
I. Дълг в
началото на
периода
II. Движение
по дълга за
периода:
- получени
средства по
дълга
(усвояване)
- погашения
по главници

492
000

492 000

864
000

-336 000

1 200 000

-1 356 000

-1 356 000

0

0

0

0

0

0

0

1
200
000

0

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336
000

336 000

0

1 356 000

1 356 000

0

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X
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- разходи за
лихви
III. Преоценка
на дълга (+/-)
IV. Очакван
размер на дълга
в края на
периода
/I+II+III/

17
800

17 800

0

9 000

9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
356
000

156 000

1 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Забележки
/указания за
попълване/:

1. В колона "по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг " (колона C), на ред "Дълг в началото на периода" (ред 14 и ред 55 в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчния размер на дълга в РОД и в
сч.отчети към 31.12.2018 г. (в Раздел A - дълговете, които се планират и отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се планират и отчитат в СЕС). На ред "Дълг в началото на годината" в колоните "по сключени към
31.12.2019 г., 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г. договори за дълг (колони F, I и L)" , изчисленията са автоматични.
2. За 2019 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" се посочват съответните усвоявания на дълга (получени средства от дълга) и плащания (главници и разходи) по него, извършени от началото на 2019 г. до
момента, като към тях се добавят и предвижданите такива до края на 2019 г., съгласно погасителните планове/оценки. За 2020 г., 2021 г. и 2022 г. се посочва планираното/предвижданото движение по дълга (усвоявания и
плащания) за съответните години.
3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преоценка)
по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!
4. В колоните "по нови за …… г. дългове" (колони G, J и М) се посочват предвижданите нови за съответната година дългове (намерения за дълг) т.е. информация за дълговете, за които се предвижда да се сключат договори
през съответната година. В случай че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде получен), размерът ще бъде пренесен
автоматично като дълг в началото на следващата година (в колоната поети към 01.01. на следващата година).
5. В справката не се включват данните за заемообразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и СЕС сметката й, както и заемите между СЕС сметките й).
6. За безлихвените заеми позицията "разходи за
лихви" се използва в случаите на лихви за забава.
7. За целите на
справката, погашенията
по главници се посочват
със знак "+".
Изготвил:
/
име, фамилия/
тел. за контакт:
е-mail:
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ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо
и индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 г.

адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се
отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2, т. 6 ЗСПЗЗ съответно - по реда
на чл. 24а, ал. 6, т. 4 ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена,
определена по пазарен механизъм.
Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите от
общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. Решението на общинския
съвет, както и списъците на имотите за индивидуално ползване, подробно описани по
общини, землища, номера, начин на трайно ползване и категории се обявяват в
общините и кметствата и се публикуват на интернет страницата на общината в срок до
1 март.
Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието,
храните и горите, до кмета на общината, на територията на която е регистриран
животновъдният им обект, в срок до 10 март.
Във връзка с изложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1, ал.3, ал.4, ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ и
чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І.1. Определя пасищата и мерите от ОПФ за общо ползване по Приложение 1 –
Списък на пасища и мери за общо ползване за 2019/2020 стопанска година;
2. Определя пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално ползване по
Приложение 2 – Списък на пасища и мери за индивидуално ползване за 2019/2020
стопанска година.
II. 1. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен
фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.
2. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5 (пет) стопански години.
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3. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг
за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
4. Останалите след провеждане на търга по т.3 свободни мери, пасища и ливади
да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на
пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, като търговете по т.3 и т.4 се проведат по реда на
Закона за общинската собственост.
III. Приема Правила за ползване на мери и пасища от Общински поземлен фонд
на територията на Община Исперих за 2019/2020 стопанска година - Приложение 3.
IV. Приема Годишен план за паша за 2019/2020 стопанска година на територията
на община Исперих - Приложение - 4.
V. Определя цена за ползване на мери и пасища за землищата на Община
Исперих за стопанската 2019/2020 година в размер на 8 /осем/ лева на декар.
VІ. 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
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.
СПИСЪК
на пасища и мери за общо ползване за 2019-2020год
№

Населено
място

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

с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Бърдоква
с. Бърдоква
с. Бърдоква
с. Бърдоква

Описание
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище, мера

АОС
4228/11.09.2012
4291/07.11.2012
4293/08.11.2012
4295/07.11.2012
4296/07.11.2012
4297/07.11.2012
4299/07.11.2012
4300/07.11.2012
6009/12.02.2016
6010/12.02.2016
6011/12.02.2016
4294/08.11.2012
2216/24.03.2016
2219/24.03.2016
2223/24.03.2016
2225/24.03.2016

Приложение 1
Площ в
№ на имота Категория
/дка./
03472.100.3
03472.17.17
03472.111.30
03472.10.292
03472.10.303
03472.34.6
03472.34.10
03472.34.1
03472.10.305
03472.34.29
03472.10.290
03472.112.2
07452.1.51
07452.8.20
07452.8.61
07452.20.66

III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
III
III
III
III
III
III

9,847
0,873
11,568
6,064
0,460
2,351
11,870
21,696
2,680
4,777
10,088
154,135
7,323
9,342
2,139
1,928
109

17
18
19
20
21
22

с. Бърдоква
с. Бърдоква
с. Бърдоква
с. Бърдоква
с. Вазово
с. Вазово

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище
Пасище

2226/24.03.2016
2234/24.03.2016
2215/24.03.2016
2217/24.03.2016
4161/28.03.2016
4168/28.03.2016

07452.18.133
07452.7.19
07452.7.16
07452.1.52
10015.18.58
10015.12.160

VI
III
III
IV
II
III

0,509
6,479
6,512
8,296
0,392
3,759

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец

4169/28.03.2016
4175/28.03.2016
4176/28.03.2016
4178/28.03.2016
4179/28.03.2016
4184/28.03.2016
4187/28.03.2016
4188/28.03.2016
5962/16.12.2015
6071/30.03.2016
4180/28.03.2016
4181/28.03.2016
4183/28.03.2016
4186/28.03.2016
4975/12.12.2011
4976/12.12.2011
4977/12.12.2011
4978/12.12.2011
4979/12.12.2011
4980/12.12.2011
4982/13.12.2011
4989/13.12.2011
4990/13.12.2011

10015.2.36
10015.8.121
10015.19.37
10015.1.22
10015.8.124
10015.9.59
10015.10.47
10015.14.68
10015.20.106
10015.8.123
10015.6.91
10015.4.63
10015.8.120
10015.20.123
15953.33.9
15953.30.14
15953.30.15
15953.18.62
15953.45.4
15953.40.9
15953.43.3
15953.26.33
15953.51.10

VI
V
II
VI
V
V
III
II
VI
V
VI
VI
V
VI
III
III
II
III
II
V
III
III
III

6,867
25,075
1,330
5,289
2,956
26,618
1,291
0,739
29,479
1,057
11,065
2,911
12,206
4,914
8,890
2,230
5,243
8,558
2,212
4,898
1,997
5,863
15,445

46
47
48
49

с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Делчево
с. Делчево

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище с
храсти
Ливада
Пасище,мера
Пасище,мера

5210/21.01.2013
5212/21.01.2013
2394/25.03.2016
2397/25.03.2016

15953.48.5
15953.41.8
20609.14.60
20609.23.32

III
III
VI
IX

20,844
4,554
44,216
2,333

50 с. Делчево
51 с. Драгомъж

Пасище,мера
Пасище,мера

2403/25.03.2016 20609.26.165
2781/05.06.2017 24921.6.26

IX
III

97,336
1,679

52 с. Драгомъж
53 с. Драгомъж

Пасище с
храсти
Пасище,мера

2784/30.05.2016 24921.10.4
2787/05.06.2017 24921.17.1

II
III

1,889
1,713

54 с. Драгомъж
55 с. Драгомъж
56 с. Драгомъж

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2788/30.05.2016 24921.21.1
2789/30.05.2016 24921.22.9
2790/30.05.2016 24921.22.11

II; III; IX
III
III

67,595
30,895
6,041
110

57 с. Духовец

Пасище с
храсти

3423/03.07.2012 24150.47.8

III

15,364

58 с. Духовец

Пасище с
храсти

3426/04.08.2016 24150.47.11

II

5,898

59 с. Духовец

Пасище с
храсти

3427/03.07.2012 24150.47.13

II

1,545

3433/03.07.2012 24150.47.32

III

7,531

4196/03.07.2012 24150.10.371
4208/03.07.2012 24150.10.375

III
III

0,415
3,786

4211/03.07.2012 24150.52.7

II

5,473

4212/03.07.2012 24150.26.18
4213/03.07.2012 24150.17.48

III
II

7,207
0,561

4219/04.08.2016 24150.17.52

II

0,297

3428/03.07.2012
4144/30.06.2016
4146/21.07.2009
4147/30.06.2016
4148/30.06.2016
4149/21.07.2009
4150/21.07.2009
4151/21.07.2009

24150.47.17
027109
009136
040017
040016
040014
033036
031055

VI
III
IX
IV
IV
IV
III
III

66,685
3,277
1,715
1,221
1,044
0,790
0,660
0,968

4153/30.05.2016
4152/30.05.2016
2571/11.09.2017
2575/11.09.2017
2580/11.09.2017
2581/11.09.2017
2589/11.09.2017
2594/24.07.2017

026029
029072
34103.3.20
34103.4.29
34103.6.26
34103.6.28
34103.10.1
34103.11.10

III
III
VI
III
III
III
III
II

7,990
9,705
2,743
0,744
1,515
0,994
0,470
2,715

Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера

2605/24.07.2017 34103.13.51
2611/25.07.2017 34103.18.1
2614/25.07.2017 34103.18.5

IV
III
III

4,294
3,351
2,059

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище

2543/15.09.2017
2547/17.05.2016
2549/17.05.2016
2612/25.07.2017
3054/13.12.2012

III
IV
IV
III; IV
III

2,819
20,246
16,250
4,980
0,500
111

61 с. Духовец
62 с. Духовец

Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище

63 с. Духовец

Пасище с
храсти

60 с. Духовец

64 с. Духовец
65 с. Духовец
66 с. Духовец
67
68
69
70
71
72
73
74

с. Духовец
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих

75
76
77
78
79
80
81
82

гр. Исперих
гр. Исперих
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково

83 с. Йонково
84 с. Йонково
85 с. Йонково
86
87
88
89
90

с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Китанчево

Пасище с
храсти
Пасище
Естествени
ливади
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

34103.22.157
34103.44.2
34103.44.7
34103.18.2
37010.73.6

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище,мера

3057/13.12.2012
3061/13.12.2012
3062/12.12.2012
3065/13.12.2012
3067/12.12.2012
3068/12.12.2012
3070/12.12.2012
3072/12.12.2012
3073/12.12.2012
5215/08.02.2013
5217/08.02.2013
5219/08.02.2013
5226/08.02.2013
5696/21.02.2014
3063/13.12.2012
3064/13.12.2012
3031/22.05.2017

108 с. Конево

Пасище,мера

109 с. Конево
110 с. Конево

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Конево

37010.19.1
37010.56.2
37010.56.5
37010.62.62
37010.71.8
37010.73.16
37010.73.46
37010.7.6
37010.78.1
37010.37.28
37010.62.23
37010.46.24
37010.62.24
37010.51.4
37010.56.6
37010.56.8
38296.6.102

III
III
III
III
III
III
II
III
III
II
III
III
III
III
III
III
VI

1,400
2,747
2,184
3,798
15,332
18,695
8,190
6,640
3,652
2,602
1,626
3,001
2,555
35,112
4,149
6,628
0,442

3034/22.05.2017 38296.10.313

IV

0,681

Пасище,мера
Пасище,мера

3038/22.05.2017 38296.46.124
3039/22.05.2017 38296.5.225

VI
VI

10,061
4,769

111 с. Конево

Пасище,мера

3040/22.05.2017 38296.56.136

VI

2,118

112 с. Конево

Пасище,мера

3041/22.05.2017 38296.56.137

VI

0,807

113 с. Конево
114 с. Конево
115 с. Конево

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3042/22.05.2017 38296.56.156
3043/22.05.2017 38296.45.58
3046/22.05.2017 38296.31.62

IV
VI
VI

0,557
0,602
2,549

116 с. Конево
117 с. Къпиновци
118 с. Къпиновци

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

5873/07.05.2015 38296.60.159
2241/17.02.2017 40899.11.22
2242/17.02.2017 40899.11.64

VI
IX
IX

17,023
5,799
5,200

119 с. Лудогорци
120 с. Лудогорци

Пасище с
храсти
Пасище,мера

2442/17.05.2016 24116.28.86
2443/17.05.2016 24116.28.84

II
IV

2,617
5,752

121 с. Лудогорци

Пасище с
храсти

2447/17.05.2016 24116.25.110

III

25,533

122 с. Лудогорци

Пасище с
храсти

2448/18.04.2017 24166.22.63

III

1,633

123 с. Лудогорци
124 с. Лудогорци
125 с. Лудогорци

Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера

2451/17.05.2016 24166.18.27
2453/18.04.2017 24166.17.24
2459/18.04.2017 24166.3.8

II
II
III

4,438
1,081
6,596
112

126 с. Лудогорци
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец

Пасище,мера

2441/30.03.2017 24166.28.85

IV

41,323

Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

2449/17.05.2016
2454/17.05.2016
5855/07.05.2015
5856/07.05.2015
5857/07.05.2015
5859/07.05.2015
5860/07.05.2015
5863/07.05.2015
5868/07.05.2015
5870/07.05.2015
5871/07.05.2015
5872/07.05.2015
5862/07.05.2015
5866/07.05.2015
5861/07.05.2015
5869/07.05.2015
2746/24.03.2009
5858/07.05.2015
5854/07.05.2015
5001/21.12.2011
5002/21.12.2011
5003/21.12.2011
5004/21.12.2011
5005/21.12.2011
5006/21.12.2011
5007/21.12.2011
5009/21.12.2011
5010/21.12.2011
5011/21.12.2011
5012/21.12.2011
5013/21.12.2011
5014/21.12.2011
5016/21.12.2011
5017/21.12.2011
5018/21.12.2011
5020/21.12.2011
5021/21.12.2011
5022/21.12.2011
6232/24.06.2016
5025/21.12.2011
5026/21.12.2011
5027/21.12.2011

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III
II
III
III
IV
IV
IV
IX
IV
III
II
II
II
III
III
III
III
III
IX
IX
III
III
IX
III
II

27,722
17,757
2,284
39,686
3,466
24,300
9,153
6,763
12,695
1,772
15,719
7,721
25,601
1,919
83,790
49,338
91,787
4,407
11,708
15,627
1,029
3,167
5,897
11,683
8,081
21,891
37,024
21,553
1,197
3,777
0,507
0,577
109,219
15,643
22,068
28,135
14,664
0,836
2,506
23,386
6,365
69,657

24166.19.51
24166.17.22
000093
000129
000162
000095
000089
000006
000047
000098
000074
000121
000034
000053
000101
000103
000142
000116
000096
46913.1.120
46913.1.102
46913.8.2
46913.9.10
46913.7.128
46913.1.136
46913.103.30
46913.1.134
46913.49.42
46913.104.13
46913.9.4
46913.9.7
46913.1.139
46913.113.4
46913.71.22
46913.84.18
46913.109.8
46913.109.9
46913.3.4
46913.103.26
46913.103.29
46913.108.7
46913.111.3

113

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

5030/21.12.2011
5057/12.01.2012
5852/04.05.2015
5019/21.12.11
4999/21.12.11
3114/31.05.2016
3117/06.04.2009
3123/31.05.2016

46913.97.4
46913.103.24
46913.1.135
46913.109.7
46913.3.1
56945.57.112
56945.22.122
56945.26.132

III
IX
III
II
III
III
III
V

6,296
10,887
38,003
25,756
3,265
6,451
15,508
15,516

177 с. Подайва

Пасище,мера

3124/06.04.2009 56945.27.134

VI

0,712

178
179
180
181
182
183
184

с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3125/31.05.2016
3127/31.05.2016
3135/06.04.2009
3147/06.04.2009
3148/08.06.2016
3154/08.04.2009
6650/04.04.2018

56945.27.136
56945.40.144
56945.71.174
56945.51.41
56945.45.48
56945.1.86
56945.74.104

VI
III
VI
III
III
V
III

30,433
9,795
1,766
0,109
11,775
4,670
179,551

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

6651/04.04.2018
3189/09.04.2009
3202/08.06.2016
3261/13.04.2009
3163/08.06.2016
3116/31.05.2016
3158/08.04.2009
5038/10.01.2012
5044/23.01.2012
5045/23.01.2012
5049/24.01.2012
5053/24.01.2012
5040/10.01.2012
5043/23.01.2012
4325/23.07.2012
4326/23.07.2012
4329/23.07.2012
4339/23.07.2012
4342/23.07.2012
4344/23.07.2012
4347/23.07.2012
4370/23.07.2012
4373/23.07.2012
4375/23.07.2012
4328/23.07.2012
4331/23.07.2012
4341/23.07.2012
4457/23.07.2012

56945.74.102
56945.55.40
56945.69.3
56945.80.59
56945.60.107
56945.10.121
56945.67.91
61875.4.87
61875.77.105
61875.77.111
61875.9.92
61875.6.70
61875.22.94
61875.19.15
65650.17.25
65650.17.23
65650.15.126
65650.11.96
65650.7.40
65650.14.66
65650.20.76
65650.19.9
65650.3.58
65650.6.36
65650.20.61
65650.20.57
65650.12.8
65650.20.72

III
III
III
III
III
III
VI
II
II
II
II
II
II
II
IV
V
III
V
IV
III
V
V
VI
VI
VI
IV
III
V

37,412
0,870
21,599
2,340
27,044
8,968
6,339
2,968
0,716
1,627
4,544
0,403
1,285
6,516
5,739
1,359
1,334
4,365
1,831
7,439
63,274
2,726
11,683
35,619
9,301
12,163
2,895
6,135

169
170
171
172
173
174
175
176

с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва

114

213
214
215
216
217

с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци

218
219 с. Средоселци
с. Средоселци
220
221 с. Средоселци
222 с. Средоселци
223 с. Средоселци
224 с. Средоселци
с. Средоселци
225

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище с
храсти

4458/23.07.2012
4459/23.07.2012
4460/23.07.2012
2264/16.02.2017
2265/16.02.2017
2266/16.02.2017

65650.17.15
65650.6.34
65650.9.70
68552.15.15
68552.15.18
68552.11.16

VI
IV
IV
III
III
III

15,212
1,508
6,231
45,218
29,065
118,824

Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2267/17.05.2016 68552.15.23
2270/16.02.2017 68552.32.34

III
III

5,846
56,068

2275/17.05.2017
2276/17.05.2016
2277/17.05.2016
2278/17.05.2016
2279/17.05.2016

68552.10.43
68552.10.44
68552.10.6
68552.30.72
68552.10.102

III
III
III
III
III

0,508
0,476
1,188
2,044
0,888

с.Старо
226 селище
с.Старо
227 селище
228 с. Тодорово
229 с. Тодорово

Пасище с
храсти

5949/31.08.2015 69047.12.133

IV

0,816

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2210/10.03.2017 69047.15.30
2923/30.09.2016 72578.16.18
2924/30.09.2016 72578.17.130

VI
II
II

0,287
3,821
5,533

230 с. Тодорово

Пасище,мера

2925/30.09.2016 72578.17.134

IX

25,446

231 с. Тодорово

Пасище,мера

2930/30.09.2016 72578.22.59

III

6,045

232 с. Тодорово
233 с. Тодорово

Пасище,мера
Пасище,мера

2934/30.09.2016 72578.4.96
2937/30.09.2016 72578.4.139

III
III

3,575
18,639
3 071,322

СПИСЪК
на пасища и мери за индивидуално ползване за 2019/2020год.
Приложение 2

1
2
3

№

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

1
2
3

с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци

Пасище
Пасище
Пасище

4298/07.11.2012
4229/11.09.2012
4292/07.11.2012

03472.34.3
03472.100.5
03472.14.24

Категория Площ в дка
III
III
III
Обща площ:

№

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

4

1

с.Бърдоква

Пасище,мера

2220/24.03.2016

07452.10.57

5
6
7

2
3
4

с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2235/24.03.2016
2222/24.03.2016
2221/24.03.2016

07452.19.42
07452.18.54
07452.8.52

61,927
70,969
48,746
181,642

Категория Площ в дка
III
III
VII
VII
Обща площ:

7,339
20,249
162,876
46,871
237,335

115

№

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

8
9

1
2

с. Вазово
с. Вазово

Пасище
Пасище

4170/28.03.2016
4171/28.03.2016

10015.3.20
10015.3.22

III
III

3,300
1,610

10

3

с. Вазово

Пасище

4172/28.03.2016

10015.4.65

VI

13,747

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4173/28.03.2016
4174/28.03.2016
4177/28.03.2016
4182/28.03.2016
4185/28.03.2016
3658/28.03.2016
3659/28.03.2016
3660/28.03.2016
3661/28.03.2016
6066/30.03.2016

10015.4.66
10015.4.68
10015.14.61
10015.6.99
10015.100.104
10015.100.85
10015.100.87
10015.100.94
10015.100.97
10015.100.86

Описание

АОС

№ на имота

Пасище

4983/13.12.2011

15953.50.32

IV

20,967

Категория Площ вдка

VI
VI
II
VI
III
VI
VI
III
III
IV
Обща площ:

1,997
107,895
4,327
4,600
245,164
127,450
347,911
70,565
270,209
85,574
1284,349

21

1

Населено
място
с. Г. Поровец

22
23
24

2
3
4

с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец

Пасище
Пасище
Пасище с храсти

4984/13.12.2011
4988/13.12.2011
4991/13.12.2011

15953.42.7
15953.33.6
15953.10.18

IV
III
X

31,471
13,597
10,499

25

5

с. Г. Поровец

Пасище

4992/13.12.2011

15953.26.31

III

10,168

26
27
28
29
30
31

6
7
8
9
10
11

с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4981/13.12.2011
4985/13.12.2011
4986/13.12.2011
4987/13.12.2011
5073/13.02.2012
4993/13.12.2011

15953.39.48
15953.50.29
15953.54.10
15953.54.9
15953.42.9
15953.54.7

№

Категория Площ в дка

X
V
VI
V
IV
V
Обща площ:

87,885
84,597
41,329
103,550
16,017
44,054
464,134

32
33
34

1
2
3

Населено
място
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево

35
36
37

4
5
6

с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2398/25.03.2016
2399/25.03.2016
2401/25.03.2016

20609.18.54
20609.18.63
20609.24.65

III
X
IX

64,407
12,409
9,087

38

7

с. Делчево

Пасище,мера

2402/25.03.2016

20609.26.166

IX

111,313

№

Описание

АОС

№ на имота

Категория Площ в дка

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

4224/30.03.2017
2395/25.03.2016
2396/25.03.2016

20609.18.62
20609.23.20
20609.23.23

III
III
IX

31,206
79,450
83,775

Обща площ:
№
39

1

Населено
място
с.Драгомъж

Описание

АОС

№ на имота

Пасище,мера

2786/30.05.2016

24921.15.9

391,647

Категория Площ в дка
IX
Обща площ:

51,881
51,881

40

1

Населено
място
с.Духовец

41
42
43

2
3
4

с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец

Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище

3430/03.07.2012
4195/03.07.2012
4205/03.07.2012

24150.47.20
24150.53.6
24150.53.3

III
III
III

7,163
1,453
23,345

44

5

с.Духовец

Пасище

4209/03.07.2012

24150.10.388

III

18,735

45

6

с.Духовец

Пасище с храсти

4215/03.07.2012

24150.29.11

III

88,165

№

Описание

АОС

№ на имота

Категория Площ в дка

Пасище с храсти

3429/03.07.2012

24150.47.19

III

12,685

116

46

7

с.Духовец

Пасище

3424/03.07.2012

24150.47.9

II

19,615

47
48
49

8
9
10

с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец

Пасище
Пасище
Пасище

3431/03.07.2012
3432/03.07.2012
4206/03.07.2012

24150.47.22
24150.47.23
24150.53.1

III
III
III

170,357
31,030
144,326

50

11

с.Духовец

Пасище

4210/03.07.2012

24150.33.18

II

8,768

51

12

с.Духовец

Пасище

4214/03.07.2012

24150.53.7

Описание

АОС

№ на имота

Пасище,мера
Пасище с храсти

4155/30.05.2016
4145/30.05.2016

027113
000047

№
52
53

1
2

Населено
място
гр.Исперих
гр.Исперих

III
Обща площ:

237,145
762,787

Категория Площ в дка
II
II; IV; IX
Обща площ:

14,927
56,030
70,957

54
55
56
57

1
2
3
4

Населено
място
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково

58
59
60

5
6
7

с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2568/07.04.2017
2576/07.04.2017
2582/07.04.2017

34103.2.63
34103.4.30
34103.7.6

III; VI
IV
VII

9,243
21,104
16,855

61

8

с.Йонково

Пасище,мера

2586/07.04.2017

34103.9.7

IV

13,522

62
63

9
10

с.Йонково
с.Йонково

Пасище,мера
Пасище,мера

2587/07.04.2017
2590/07.04.2017

34103.9.12
34103.10.24

II;IV
II

9,593
172,244

64

11

с.Йонково

Пасище,мера

2592/07.04.2017

34103.11.8

IV

13,754

65
66
67

12
13
14

с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково

Пасище,мера
Ливада
Пасище,мера

2595/07.04.2017
2600/07.04.2017
2609/24.07.2017

34103.11.11
34103.12.11
34103.16.17

IV
IV
IV

9,475
21,504
3,257

68

15

с.Йонково

Пасище с храсти

2610/07.04.2017

34103.32.18

IV

21,142

69

16

с.Йонково

Пасище,мера

2613/25.07.2017

34103.18.3

IV

4,697

70
71
72
73
74
75
76
77

17
18
19
20
21
22
23
24

с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково

Пасище с храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

5947/31.08.2015
6559/08.02.2018
6558/08.02.2018
2620/07.04.2017
2621/26.09.2017
5647/27.11.2013
5648/27.11.2013
5649/27.11.2013

34103.19.166
34103.21.160
34103.21.161
34103.21.24
34103.21.25
34103.21.159
34103.21.158
34103.21.157

Описание

АОС

№ на имота

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

3055/13.12.2012
3056/13.12.2012
3058/13.12.2012
3059/13.12.2012
3060/13.12.2012
3066/13.12.2012
3069/12.12.2012
3071/12.12.2012
5216/08.02.2013
5225/08.02.2013
5224/08.02.2013

37010.71.2
37010.56.20
37010.51.6
37010.55.1
37010.56.1
37010.64.5
37010.73.2
37010.73.5
37010.36.11
37010.36.5
37010.25.1

№

№
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Населено
място
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево

Описание

АОС

№ на имота

Категория Площ в дка

Пасище с храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2546/19.05.2017
2548/17.05.2016
2550/17.05.2016
2567/07.04.2017

34103.25.31
34103.43.106
34103.44.8
34103.2.62

VII
VII
II
III

20,934
146,971
10,001
7,171

III
III
III
III
III
IV
IV
IV
Обща площ:

16,965
42,814
26,395
235,967
3,036
74,450
39,752
362,162
1303,008

Категория Площ в дка
III
III
III
III
III
II
III
V
III
III
III

61,510
47,310
65,869
7,406
2,426
33,802
14,062
58,851
17,511
7,359
96,954

117

89

12

с. Китанчево

Пасище

5223/08.02.2013

37010.26.10

III

9,421

90

13

с. Китанчево

Пасище

5222/08.02.2013

37010.37.57

V

13,559

91
92

14
15

с. Китанчево
с. Китанчево

Пасище
Пасище

5221/08.02.2013
5218/08.02.2013

37010.40.1
37010.51.3

№

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево

Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище с храсти
Пасище,мера
Пасище с храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3032/15.05.2017
3033/22.05.2017
5874/07.05.2015
3036/16.05.2017
3037/16.05.2017
3045/22.05.2017
3047/16.05.2017
3048/22.05.2017
5267/18.02.2013
3050/16.05.2017
5788/13.08.2014
5814/28.10.2014
5815/28.10.2014

38296.6.108
38296.5.209
38296.1.19
38296.6.120
38296.6.122
38296.31.61
38296.71.64
38296.57.65
38296.67.68
38296.69.70
38296.41.32
38296.60.197
38296.60.107

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

III
IX
Обща площ:

59,054
46,704
541,798

Категория Площ в дка
IV
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Обща площ:

104,497
7,312
10,670
233,906
117,530
9,496
67,230
2,754
39,022
284,337
4,925
35,263
19,763
936,705

№
106 1
107 2

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

с.Къпиновци
с.Къпиновци

Пасище,мера
Пасище,мера

2240/04.03.2009
2239/04.03.2009

40899.18.55
40899.11.57

IX
IX

16,278
95,705

108

с.Къпиновци

Пасище,мера

5566/23.07.2013

40899.11.23

III

45,424

3

Категория Площ в дка

Обща площ:
№
109
110
111
112
113
114

1
2
3
4
5
6

Населено
място
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци

Описание

АОС

№ на имота

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2444/30.03.2017
2455/30.03.2017
2456/30.03.2017
2457/17.05.2016
2458/30.03.2017
4939/30.03.2017

24116.28.68
24116.5.1
24116.8.6
24116.4.4
24116.2.2
24116.14.3

157,407

Категория Площ в дка
IV
II, III, IV
III
III, IV
III
IV
Обща площ:

28,477
76,555
21,360
9,057
128,270
119,724
383,443

№
115 1
116 2

Населено
място
с. Лъвино
с. Лъвино

Описание

АОС

№ на имота

Пасище,мера
Пасище,мера

5864/07.05.2015
5867/07.05.2015

000044
000054

117

3

с. Лъвино

Пасище,мера

5865/07.05.2015

000057

№

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

118
119
120
121

1
2
3
4

с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

5029/20.12.2011
5028/21.12.2011
5008/21.12.2011
5024/21.12.2011

46913.103.28
46913.9.2
46913.46.7
46913.9.6

III
II
IX
II

23,221
23,280
50,301
8,612

122

5

с. М. Поровец

Пасище

5161/01.06.2012

46913.5.1

IX

110,936

123

6

с. М. Поровец

Пасище

5000/21.12.2011

46913.2.27

III

2,548

Категория Площ в дка
III
II
III
Обща площ:

1,932
37,167
8,519
47,618

Категория Площ в дка

Обща площ:

119,898

118

Описание

АОС

№ на имота

124
125
126
127
128
129

№
1
2
3
4
5
6

Населено
място
с. Печеница
с. Печеница
с. Печеница
с. Печеница
с. Печеница
с. Печеница

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

4014/23.03.2016
4015/23.03.2016
4016/23.03.2016
4017/23.03.2016
4018/23.03.2016
4842/23.03.2016

56232.11.4
56232.11.72
56232.13.24
56232.21.50
56232.22.54
56232.16.56

130

7

с. Печеница

Пасище,мера

4019/23.03.2016

56232.23.58

№
131 1

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

с. Подайва

Пасище,мера

3115/06.04.2009

56945.41.117

III

3,139

132
133

3
4

с. Подайва
с. Подайва

Пасище,мера
Пасище,мера

3119/31.05.2016
3120/31.05.2016

56945.25.126
56945.26.127

III
VI

31,628
10,373

134

5

с. Подайва

Пасище,мера

3126/06.04.2009

56945.69.142

III

4,950

135

6

с. Подайва

Пасище,мера

3129/06.04.2009

56945.40.149

III

21,351

136

7

с. Подайва

Пасище,мера

3132/07.04.2017

56945.73.163

VI

137,845

137

8

с. Подайва

Пасище,мера

3133/17.05.2016

56945.32.164

VI

65,774

138

9

с. Подайва

Пасище,мера

3134/07.04.2017

56945.66.165

III

24,079

139 10

с. Подайва

Пасище,мера

3136/06.04.2009

56945.64.178

V

22,702

140 11

с. Подайва

Пасище,мера

3144/06.04.2009

56945.44.28

III

14,015

141 12

с. Подайва

Пасище,мера

5265/18.02.2013

56945.10.37

III

9,427

142 13

с. Подайва

Пасище,мера

5265/18.02.2013

56945.10.38

III

9,473

143 14

с. Подайва

Пасище,мера

3150/08.04.2009

56945.48.66

VI

16,980

144 15

с. Подайва

Пасище,мера

3157/17.05.2016

56945.68.90

V

145,367

145 17
146 18
147 19

с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3160/08.06.2016
3161/08.06.2016
3162/08.06.2016

56945.74.97
56945.53.103
56945.53.105

III
III
III

4,609
13,880
7,319

148 20

с. Подайва

Пасище,мера

3171/08.06.2016

56945.45.16

III

9,298

149
150
151
152
153
154
155

21
22
23
24
25
26
27

с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3172/08.06.2016
3173/08.06.2016
3174/08.06.2016
3180/08.06.2016
3181/08.06.2016
3182/08.06.2016
3183/08.06.2016

56945.45.17
56945.45.18
56945.60.43
56945.51.17
56945.51.18
56945.51.19
56945.51.20

III
III
III
III
III
III
III

8,501
8,530
9,002
10,001
15,002
7,822
19,563

156 28

с.Подайва

Пасище,мера

3184/17.05.2016

5694.51.21

III

4,959

157 29
158 30
159 31

с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3187/09.04.2009
3191/08.06.2016
3193/08.06.2016

56945.53.16
56945.60.42
56945.60.44

III
III
III

2,772
7,101
12,171

160 32

с. Подайва

Пасище,мера

3203/07.04.2017

56945.69.4

III

27,506

161 33
162 34

с. Подайва
с. Подайва

Пасище,мера
Пасище,мера

3204/07.04.2017
3205/07.04.2017

56945.69.5
56945.69.6

№
163 1

Населено
място
с.Райнино

Описание

АОС

№ на имота

Пасище

4843/02.02.2012

61875.2.51

Категория Площ в дка
III
III
V
VI
VI
III
VI
Обща площ:

32,627
97,896
53,449
16,966
89,760
845,570
137,553
1273,821

Категория Площ в дка

III
III
Обща площ:

8,744
4,641
698,524

Категория Площ в дка
IV

521,129
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164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Населено
място
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с.Свещари
с.Свещари

190 12
191 13
192 14
193 15
194 16

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

5034/10.01.2012
5035/10.01.2012
5036/10.01.2013
5037/10.01.2012
5039/10.01.2012
5046/24.01.2012
5047/24.01.2012
5048/24.01.2012
5050/24.01.2012
5051/24.01.2012
5052/11.01.2012
5054/24.01.2012
5055/24.01.2012
5056/24.01.2012
5122/14.03.2012

61875.21.9
61875.20.90
61875.4.82
61875.22.93
61875.4.92
61875.18.351
61875.18.349
61875.9.90
61875.8.95
61875.6.63
61875.8.93
61875.23.85
61875.23.86
61875.6.68
61875.6.66

Описание

АОС

№ на имота

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
пасище

4327/23.07.2012
4330/23.07.2012
4332/23.07.2012
4333/23.07.2012
4336/23.07.2012
4337/23.07.2012
4338/23.07.2012
4340/23.07.2012
4343/23.07.2012
4346/23.07.2012
4372/23.07.2012
4377/23.07.2012

65650.17.26
65650.20.56
65650.18.78
65650.20.66
65650.7.41
65650.7.46
65650.7.49
65650.11.94
65650.11.100
65650.14.71
65650.2.72
65650.7.47

V
IV
V
VI
IV
V
V
V
III
III
IV
V

10,431
22,532
3,398
34,365
16,778
9,588
54,745
5,321
9,255
2,265
65,027
4,994

с. Свещари

Пасище

6053/22.02.2016

65650.7.39

IV

60,056

с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари

Пасище
Пасище
Пасище

6239/13.07.2016
4374/23.07.2012
4334/23.07.2012

65650.7.61
65650.6.39
65650.5.34

V
VI
VI

35,498
47,865
2,521

II
II
II
II
IV
IV
IV
IV
II
II
II
VII
II
II
II
Обща площ:

Категория Площ в дка

Обща площ:
№
195

1
2

196
197 3
198 4
199 5
200 6
201 7
202 8
203 9
204 10
№
205
206
207

1
2
3

Населено
място
с. Средоселци
с. Средоселци

Описание

АОС

№ на имота

Пасище,мера
Пасище,мера

2268/17.05.2016
2269/16.02.2017

68552.30.29
68552.32.33

с. Средоселци
с.Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2272/16.02.2017
2272/16.02.2017
2273/16.02.2017
2274/17.05.2016
4940/17.05.2016
4941/17.05.2016
4942/17.05.2016
4943/17.05.2016

68552.23.36
68552.23.36
68552.24.37
68552.24.40
68552.24.46
68552.24.42
68552.24.39
68552.24.41

Населено
място
с.Ст. селище
с.Ст. селище

Описание

АОС

№ на имота

Пасище,мера
Пасище,мера

с.Ст. селище

Пасище,мера

2176/10.03.2017
2205/10.03.2017
2206/10.03.2017

69047.12.129
69047.10.20
69047.17.2

156,317
21,712
12,540
7,997
25,703
8,988
9,387
2,412
2,392
9,342
77,520
219,635
642,897
1,701
2,057
1721,729

384,639

Категория Площ в дка
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Обща площ:

24,918
13,712
17,599
17,599
30,215
5,529
5,001
5,001
9,702
5,002
145,045

Категория Площ в дка
VI
III
IV

9,605
8,430
158,511

120

208
209
210
211
212

4
5
6

с.Ст. селище
с.Ст. селище

Пасище,мера
Пасище,мера

2207/10.03.2017
2208/10.03.2017

69047.17.3
69047.15.18

IV
II; IV; VI

4,067
556,075

с.Ст. селище

Пасище,мера

5950/31.08.2015

69047.13.137

III

14,906

7

с.Ст.селище
с.Ст.селище

Пасище,мера
Пасище с храсти

2213/10.03.2017
5948/31.08.2015

69047.12.131
69047.12.132

8
№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
222
213
214
215
216
217
218
219
220
221

IV
IV
Обща площ:

34,492
8,526
794,612

Населено
място
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово

Описание

АОС

№ на имота

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2926/30.09.2016
2926/30.09.2016
2927/17.05.2016
2928/30.09.2016
2929/30.09.2016
5946/31.08.2015
2932/30.09.2016
2933/17.05.2016
2935/30.03.2009
2936/30.09.2016

72578.14.88
72578.14.88
72578.14.89
72578.9.48
72578.23.57
72578.20.62
72578.11.65
72578.20.67
72578.14.102
72578.105.103

IX
IX
III
IX
III
IV
III
IX
III
III

43,077
43,077
15,566
248,175
60,324
77,466
35,717
96,217
22,091
9,525

с. Тодорово

Пасище,мера

5154/02.04.2012

72578.29.91

III

63,277

Категория Площ в дка

Обща площ:

671,435

№

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

223

1

с. Я.Груево

Пасище,мера

2848/06.03.2017

87285.17.19

VI

69,561

224

2

с. Я.Груево

Пасище,мера

2849/06.03.2017

87285.32.53

IV

6,389

225

3

с. Я.Груево

Пасище,мера

2880/06.03.2017

87285.16.65

IV

0,264

226

4

с. Я.Груево

Пасище,мера

6382/17.03.2017

87285.23.30

VI

59,696

Категория Площ в дка

Обща площ:

135,910
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Приложение 3
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ
ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2019/2020
СТОПАНСКА ГОДИНА

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община
Исперих, съгласно чл.37о, ал.2, включват:
1. Перспективен експлоатационен план за паша.
1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на Община Исперих
съобразено с утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на Министъра на
Земеделието „Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на
земята”.
1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със
земеделските стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на
пасищата, на възможен екологичен ефект и икономически растеж на района.
1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските
стопани, отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние и
утвърждаване на животновъдството като фактор за развитие на населеното място.
2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и
индивидуално ползване.
2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.
2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския
поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни,
по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения,
както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд,
общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
2.1.2. Ежегодно се заверява надлежно с подпис и печат от ОДБХ град Разград
списък на всички стопани отглеждащи пасищни животни на територията на населеното
място, като списъка съдържа информация за стопаните, броя и вида на отглежданите
пасищни.
2.1.3. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за
общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с
категории и се обявява в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата
на общината.
2.1.4. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които
имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и
вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече
от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка
за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица,
които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни
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(автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от
първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до
десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце
и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за
преминаване към биологично земеделие" и „Плащания за поддържане на биологично
земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят
имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.
2.1.5. Правоимащите лица подават заявление по образец до кмета на общината в
срок до 10 март на текущата година, към което прилагат документи определени в
правилника за прилагането на ЗСПЗЗ. Заявленията се подават лично или по пощата и се
регистрират в общинската администрация. Отказът за регистрация подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред областния управител
по местонахождението на имота.
2.1.6. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за
всеки кандидат площ по реда на т.2.1.4 и разпределя имотите за всяко землище. При
разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са
ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени
имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават
най-малко животински единици. Комисията съставя протокол за окончателното
разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май.
2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в
землището към разпределените по реда на т.2.1.6 имоти съответната комисия извършва
допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна
община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в
срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен
фонд или до достигане на нормата по т. 2.1.4. Разпределението се извършва
последователно в съседното землище, община и област.
Протоколът по 2.1.6. или по 2.1.7. се обявява в кметството и се публикува на
интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на
разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира
изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
2.1.8. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след
разпределението по т.2.1.7 в съответното и съседни землища, по заявление от
правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.6. предоставя служебно на
министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите и
заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.
2.1.9. Въз основа на протоколите на комисиите по 2.1.6 и т.2.1.7 и след
заплащане на наемната цена Кметът на общината сключва договор за наем.
Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните
по т.2.1.1, т.2.1.2 и т.2.1.3 и се регистрират в общинската служба по земеделие. В
договорите за наем се предвижда увеличаване на наемната цена с официалния
инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от НСИ.
2.1.10. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен
фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици
на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.
2.1.11. Останалите след провеждане на търга по т 2.1.10 свободни пасища, мери
и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и
на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите се
сключват за една стопанска година.
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2.1.12. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са
сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.
2.2. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо
ползване.
По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от
населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху
обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече
колективни стада.
3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене.
3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните
стандарти, утвърдени със заповед на Министъра на земеделието и храните за добро
екологично и земеделско състояние. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни
косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.
3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.
4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите
Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се
ползват съществуващите прокари и полските пътища.
5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата
5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата:
1. 1.За почвения слой не се допуска:
нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, камъни,
почва, разораване;
преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище;
едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място за
едновременно пашуване и за водопой;
5.2. За биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията
при паша, не се допуска:
пашуване на по-голям брой регистрирани животни от посочения в анкетната карта на
земеделския производител;
паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места;
унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени
в ландшафта;
оставянето на пашуващите животни без надзор;
внасяне на неприсъщи видове – засяване на култивирани растения в границите на
пасището;
внасянето на минерални торове за подобряване на тревата;
не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището
собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите
отпадъци извън пасището;
опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел
предизвикване нов подраст;
поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за водопой –
чешми, корита и др.
6. Ветеринарна профилактика.
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6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на
животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и
не се допуска паша на животни в заразени участъци.
6.2. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните
райони със специфични ветеринарни препарати.
7. Мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища.
При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени
пасища да се засяват с подходящи тревни смески.
8. Построяване на навеси.
При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за
устройство на територията и Закона за опазване на земеделски земи.
9. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси при
необходимост.
10. Охрана.
Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за
сметка на ползвателите.
11. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от
конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически
условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината.
Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т.5. Мерки за
опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата.

Приложение 4

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА
2019/2020 СТОПАНСКА ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ИСПЕРИХ
I. Основание
Настоящият Годишен план за паша за 2019/2020 стопанска година е разработен на
основание чл. 37о, ал. 4, от Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и
приемане от Общински съвет.
II. Обхват
Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от
Общински поземлен фонд в населените места на територията на Община Исперих, като
определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за
индивидуално ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на
територията на общината на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗСПЗЗ, като определя
да бъдат отдавани на:
1. земеделски производители, отглеждащи пасищни животни;
2. лица, които желаят да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и
екологично състояние.
III. Цел
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Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването
на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното
въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.
IV. Списък с размера и местоположението на мерите и пасищата от
общински поземлен фонд на територията на Община Исперих
Мерите и пасищата, включени в списъка по Приложение №1 и Приложение №2 са
имоти възстановени на община Исперих с решение на Общинска служба по Земеделие
– гр. Исперих в съществуващи стари реални граници по план за земеразделяне и
включени в Протоколни решения по землища, като са определени имотите за общо и
индивидуално ползване на територията на Общината.
V. Списък с данни на зедемелските стопани или техни сдружения,
отглежданите от тях пасищни животни, на територията на Община Исперих
На основание чл. 37о, ал. 5 и ал.6 от ЗСПЗЗ се изготвя списък с данни за
земеделските стопани и техни сдружения, регистрирани като юридически лица и
отглежданите от тях брой и вид пасищни животни на територията на Община Исперих
и се съгласува с Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Разград.
VI. Ползване на общинските мери и пасища от общинския поземлен фонд
Размера и местоположението на мерите и пасищата, както и правилата за общо и
за индивидуално ползване на територията на Община Исперих в зависимост от броя и
вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се
определя от Общинския съвет на Община Исперих с решение, прието с мнозинство от
общия брой на съветниците.
VII. Задължения на общината и ползвателите.
1. Общината e длъжна:
1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери и пасища –
публична общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани
като земеделски производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро
земеделско и екологично състояние.
1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно
землище.
1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и
подобряване на ползването на пасищата и мерите.
2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:
2.1. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално или общо
ползване единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни,
когато са регистрирани земеделски производители с животни;
2.2. Да не се събират такса от собствениците на животни;
2.3. Наемателите без животни, поддържащи в добро екологично състояние да
предоставят свободен достъп до пасищата и мерите на животни, отглеждани в
населеното място, както и да не събират такса от собствениците на единични животни,
независимо от разходите, които са направили по почистването на пасищата;
2.4. Да не разорават предоставените им мери и пасища, както и да не променят
начина на трайно ползване;
2.5. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на
дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и
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групи дървета да се извършва ,съгласно Закона за опазване на селскостопанското
имущество;
2.6. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на
опазването им;
2.7. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови,
строителни, промишлени и др. отпадъци;
2.8. Да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично
състояние в съответствие с Националните стандарти, утвърдени със Заповед РД 09122/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните, включително:
Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси.
Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана
храстовидна растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни
видове - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант
(Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).
Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори).
Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането
на дървесна и храстовидна растителност в тях.
2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни
/задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед
недопускане
разпространението на зарази и паразити;
2.10. Да спазват ограниченията на Натура 2000;
2.11. Не се допускат торене и третирането на мерите и пасищата с препарати за
растителна защита;
2.12. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои
имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и/или съществуващите полски пътища;
2.13. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства;
2.14. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна
безопасност в мерите и пасища.
VIII. Отговорности на длъжностните лица при изпълнение на плана
1. Кмет на Община:
1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и
управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на
общината, съгласно ЗСПЗЗ;
1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и
мероприятия в изпълнение изискванията на закона;
1.3. Изисква от кметовете на кметства и кметският наместник на населени места,
спазването на разписаните правила по отношение ползването на мерите и пасищата на
територията на съответното кметство /населено място/.
2. Отдел „Общинска собственост”:
2.1. Отговарят за актуализацията на плана;
2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни в населените места по
изпълнението на плана;
2.3. Изготвят договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен
фонд;
2.4. Водят регистър на сключените договори и следят техните срокове.
3. Кметовете на кметства и кметският наместник:
3.1. Организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и
пасищата в добро земеделско и екологично състояние.
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3.2. Кметовете и кметският наместник на населените места да уведомяват всички
жители, отглеждащи животни за лична консумация за определените за общо ползване
общински пасища и мери. Писмено уведомяват пастирите на стадата в кои пасища ще
се извършва пашата на общите стада.
3.3. Кметовете и кметският наместник на населените места да предоставят
периодична информация на ползвателите, относно необходимите мероприятия по
поддържане и опазване на мерите и пасищата при настъпила промяна.
3.4. Кметовете и кметският наместник на населените места определят
местоположението на прокарите и полските пътища на територията на съответното
землище, които следва да се спазват от всички ползватели на пасища и мери. Списъкът
се заверява от кмета или кметският наместник с подпис и печат и се предоставя на
ползвателите на земеделски земи.
IX. Взаимодействие
При изпълнение на плана, Общинска администрация – Исперих взаимодейства с:
Общинска служба по Земеделие – град Исперих, Дирекция по безопасност на храните –
град Разград. Взаимодейства и с регистрираните сдружения на територията на Община
Исперих.
X. Финансово осигуряване на плана
Финансовото осигуряване на плана се постига чрез:
Наемите за ползване на мери и пасища, общинска собственост постъпват в приход
на бюджета на общината.

адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, становището на председателя на постояната комисия по „Стопански
дейности и европейско развитие
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
25.02.2019 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.02.2019 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”

„ За”
4

0

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.02.2019 г. от
15.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
5

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
5

0

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя.
Няма.
В гласуването няма да участва общинския съветник Зейти Фераим поради
наличие на конфликт на интереси.
Заповядайте да гласувате.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 28.02.2019 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и
индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН

За
За
За
За
За
За

„ против”

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

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

За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За

П
П
П
П

За

П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№649
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1, ал.3, ал.4, ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ и
чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І.1. Определя пасищата и мерите от ОПФ за общо ползване по Приложение 1 –
Списък на пасища и мери за общо ползване за 2019/2020 стопанска година;
2. Определя пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално ползване по
Приложение 2 – Списък на пасища и мери за индивидуално ползване за 2019/2020
стопанска година.
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II. 1. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен
фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.
2. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5 (пет) стопански години.
3. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг
за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
4. Останалите след провеждане на търга по т.3 свободни мери, пасища и ливади
да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на
пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, като търговете по т.3 и т.4 се проведат по реда на
Закона за общинската собственост.
III. Приема Правила за ползване на мери и пасища от Общински поземлен фонд
на територията на Община Исперих за 2019/2020 стопанска година - Приложение 3.
IV. Приема Годишен план за паша за 2019/2020 стопанска година на територията
на община Исперих - Приложение - 4.
V. Определя цена за ползване на мери и пасища за землищата на Община
Исперих за стопанската 2019/2020 година в размер на 8 /осем/ лева на декар.
VІ. 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
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.
СПИСЪК
на пасища и мери за общо ползване за 2019-2020год
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Населено
място
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци

Описание
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

АОС
4228/11.09.2012
4291/07.11.2012
4293/08.11.2012
4295/07.11.2012
4296/07.11.2012
4297/07.11.2012
4299/07.11.2012
4300/07.11.2012
6009/12.02.2016
6010/12.02.2016
6011/12.02.2016

Приложение 1
Площ в
№ на имота Категория
/дка./
03472.100.3
03472.17.17
03472.111.30
03472.10.292
03472.10.303
03472.34.6
03472.34.10
03472.34.1
03472.10.305
03472.34.29
03472.10.290

III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
III

9,847
0,873
11,568
6,064
0,460
2,351
11,870
21,696
2,680
4,777
10,088
131

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

с. Белинци
с. Бърдоква
с. Бърдоква
с. Бърдоква
с. Бърдоква
с. Бърдоква
с. Бърдоква
с. Бърдоква
с. Бърдоква
с. Вазово
с. Вазово

Пасище
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище, мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище
Пасище

4294/08.11.2012
2216/24.03.2016
2219/24.03.2016
2223/24.03.2016
2225/24.03.2016
2226/24.03.2016
2234/24.03.2016
2215/24.03.2016
2217/24.03.2016
4161/28.03.2016
4168/28.03.2016

03472.112.2
07452.1.51
07452.8.20
07452.8.61
07452.20.66
07452.18.133
07452.7.19
07452.7.16
07452.1.52
10015.18.58
10015.12.160

III
III
III
III
III
VI
III
III
IV
II
III

154,135
7,323
9,342
2,139
1,928
0,509
6,479
6,512
8,296
0,392
3,759

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец

4169/28.03.2016
4175/28.03.2016
4176/28.03.2016
4178/28.03.2016
4179/28.03.2016
4184/28.03.2016
4187/28.03.2016
4188/28.03.2016
5962/16.12.2015
6071/30.03.2016
4180/28.03.2016
4181/28.03.2016
4183/28.03.2016
4186/28.03.2016
4975/12.12.2011
4976/12.12.2011
4977/12.12.2011
4978/12.12.2011
4979/12.12.2011
4980/12.12.2011
4982/13.12.2011
4989/13.12.2011
4990/13.12.2011

10015.2.36
10015.8.121
10015.19.37
10015.1.22
10015.8.124
10015.9.59
10015.10.47
10015.14.68
10015.20.106
10015.8.123
10015.6.91
10015.4.63
10015.8.120
10015.20.123
15953.33.9
15953.30.14
15953.30.15
15953.18.62
15953.45.4
15953.40.9
15953.43.3
15953.26.33
15953.51.10

VI
V
II
VI
V
V
III
II
VI
V
VI
VI
V
VI
III
III
II
III
II
V
III
III
III

6,867
25,075
1,330
5,289
2,956
26,618
1,291
0,739
29,479
1,057
11,065
2,911
12,206
4,914
8,890
2,230
5,243
8,558
2,212
4,898
1,997
5,863
15,445

46
47
48
49

с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Делчево
с. Делчево

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище с
храсти
Ливада
Пасище,мера
Пасище,мера

5210/21.01.2013
5212/21.01.2013
2394/25.03.2016
2397/25.03.2016

15953.48.5
15953.41.8
20609.14.60
20609.23.32

III
III
VI
IX

20,844
4,554
44,216
2,333

50 с. Делчево
51 с. Драгомъж

Пасище,мера
Пасище,мера

2403/25.03.2016 20609.26.165
2781/05.06.2017 24921.6.26

IX
III

97,336
1,679

52 с. Драгомъж

Пасище с
храсти

2784/30.05.2016 24921.10.4

II

1,889
132

53 с. Драгомъж

Пасище,мера

2787/05.06.2017 24921.17.1

III

1,713

54 с. Драгомъж
55 с. Драгомъж
56 с. Драгомъж

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2788/30.05.2016 24921.21.1
2789/30.05.2016 24921.22.9
2790/30.05.2016 24921.22.11

II; III; IX
III
III

67,595
30,895
6,041

57 с. Духовец

Пасище с
храсти

3423/03.07.2012 24150.47.8

III

15,364

58 с. Духовец

Пасище с
храсти

3426/04.08.2016 24150.47.11

II

5,898

59 с. Духовец

Пасище с
храсти

3427/03.07.2012 24150.47.13

II

1,545

3433/03.07.2012 24150.47.32

III

7,531

4196/03.07.2012 24150.10.371
4208/03.07.2012 24150.10.375

III
III

0,415
3,786

4211/03.07.2012 24150.52.7

II

5,473

4212/03.07.2012 24150.26.18
4213/03.07.2012 24150.17.48

III
II

7,207
0,561

4219/04.08.2016 24150.17.52

II

0,297

3428/03.07.2012
4144/30.06.2016
4146/21.07.2009
4147/30.06.2016
4148/30.06.2016
4149/21.07.2009
4150/21.07.2009
4151/21.07.2009

24150.47.17
027109
009136
040017
040016
040014
033036
031055

VI
III
IX
IV
IV
IV
III
III

66,685
3,277
1,715
1,221
1,044
0,790
0,660
0,968

4153/30.05.2016
4152/30.05.2016
2571/11.09.2017
2575/11.09.2017
2580/11.09.2017
2581/11.09.2017
2589/11.09.2017
2594/24.07.2017

026029
029072
34103.3.20
34103.4.29
34103.6.26
34103.6.28
34103.10.1
34103.11.10

III
III
VI
III
III
III
III
II

7,990
9,705
2,743
0,744
1,515
0,994
0,470
2,715

2605/24.07.2017 34103.13.51
2611/25.07.2017 34103.18.1
2614/25.07.2017 34103.18.5

IV
III
III

4,294
3,351
2,059

61 с. Духовец
62 с. Духовец

Пасище с
храсти
Пасище с
храсти
Пасище

63 с. Духовец

Пасище с
храсти

60 с. Духовец

64 с. Духовец
65 с. Духовец
66 с. Духовец
67
68
69
70
71
72
73
74

с. Духовец
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих

75
76
77
78
79
80
81
82

гр. Исперих
гр. Исперих
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково

83 с. Йонково
84 с. Йонково
85 с. Йонково

Пасище с
храсти
Пасище
Естествени
ливади
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
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Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище,мера

2543/15.09.2017
2547/17.05.2016
2549/17.05.2016
2612/25.07.2017
3054/13.12.2012
3057/13.12.2012
3061/13.12.2012
3062/12.12.2012
3065/13.12.2012
3067/12.12.2012
3068/12.12.2012
3070/12.12.2012
3072/12.12.2012
3073/12.12.2012
5215/08.02.2013
5217/08.02.2013
5219/08.02.2013
5226/08.02.2013
5696/21.02.2014
3063/13.12.2012
3064/13.12.2012
3031/22.05.2017

108 с. Конево

Пасище,мера

109 с. Конево
110 с. Конево

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Конево

34103.22.157
34103.44.2
34103.44.7
34103.18.2
37010.73.6
37010.19.1
37010.56.2
37010.56.5
37010.62.62
37010.71.8
37010.73.16
37010.73.46
37010.7.6
37010.78.1
37010.37.28
37010.62.23
37010.46.24
37010.62.24
37010.51.4
37010.56.6
37010.56.8
38296.6.102

III
IV
IV
III; IV
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
II
III
III
III
III
III
III
VI

2,819
20,246
16,250
4,980
0,500
1,400
2,747
2,184
3,798
15,332
18,695
8,190
6,640
3,652
2,602
1,626
3,001
2,555
35,112
4,149
6,628
0,442

3034/22.05.2017 38296.10.313

IV

0,681

Пасище,мера
Пасище,мера

3038/22.05.2017 38296.46.124
3039/22.05.2017 38296.5.225

VI
VI

10,061
4,769

111 с. Конево

Пасище,мера

3040/22.05.2017 38296.56.136

VI

2,118

112 с. Конево

Пасище,мера

3041/22.05.2017 38296.56.137

VI

0,807

113 с. Конево
114 с. Конево
115 с. Конево

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3042/22.05.2017 38296.56.156
3043/22.05.2017 38296.45.58
3046/22.05.2017 38296.31.62

IV
VI
VI

0,557
0,602
2,549

116 с. Конево
117 с. Къпиновци
118 с. Къпиновци

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

5873/07.05.2015 38296.60.159
2241/17.02.2017 40899.11.22
2242/17.02.2017 40899.11.64

VI
IX
IX

17,023
5,799
5,200

119 с. Лудогорци
120 с. Лудогорци

Пасище с
храсти
Пасище,мера

2442/17.05.2016 24116.28.86
2443/17.05.2016 24116.28.84

II
IV

2,617
5,752

121 с. Лудогорци

Пасище с
храсти

2447/17.05.2016 24116.25.110

III

25,533
134

Пасище с
храсти

2448/18.04.2017 24166.22.63

III

1,633

с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци

Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2451/17.05.2016
2453/18.04.2017
2459/18.04.2017
2441/30.03.2017

24166.18.27
24166.17.24
24166.3.8
24166.28.85

II
II
III
IV

4,438
1,081
6,596
41,323

с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец

Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

2449/17.05.2016
2454/17.05.2016
5855/07.05.2015
5856/07.05.2015
5857/07.05.2015
5859/07.05.2015
5860/07.05.2015
5863/07.05.2015
5868/07.05.2015
5870/07.05.2015
5871/07.05.2015
5872/07.05.2015
5862/07.05.2015
5866/07.05.2015
5861/07.05.2015
5869/07.05.2015
2746/24.03.2009
5858/07.05.2015
5854/07.05.2015
5001/21.12.2011
5002/21.12.2011
5003/21.12.2011
5004/21.12.2011
5005/21.12.2011
5006/21.12.2011
5007/21.12.2011
5009/21.12.2011
5010/21.12.2011
5011/21.12.2011
5012/21.12.2011
5013/21.12.2011
5014/21.12.2011
5016/21.12.2011
5017/21.12.2011
5018/21.12.2011
5020/21.12.2011

24166.19.51
24166.17.22
000093
000129
000162
000095
000089
000006
000047
000098
000074
000121
000034
000053
000101
000103
000142
000116
000096
46913.1.120
46913.1.102
46913.8.2
46913.9.10
46913.7.128
46913.1.136
46913.103.30
46913.1.134
46913.49.42
46913.104.13
46913.9.4
46913.9.7
46913.1.139
46913.113.4
46913.71.22
46913.84.18
46913.109.8

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III
II
III
III
IV
IV
IV
IX
IV
III
II
II
II
III
III
III
III
III
IX

27,722
17,757
2,284
39,686
3,466
24,300
9,153
6,763
12,695
1,772
15,719
7,721
25,601
1,919
83,790
49,338
91,787
4,407
11,708
15,627
1,029
3,167
5,897
11,683
8,081
21,891
37,024
21,553
1,197
3,777
0,507
0,577
109,219
15,643
22,068
28,135

122 с. Лудогорци
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

135

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

5021/21.12.2011
5022/21.12.2011
6232/24.06.2016
5025/21.12.2011
5026/21.12.2011
5027/21.12.2011
5030/21.12.2011
5057/12.01.2012
5852/04.05.2015
5019/21.12.11
4999/21.12.11
3114/31.05.2016
3117/06.04.2009
3123/31.05.2016

46913.109.9
46913.3.4
46913.103.26
46913.103.29
46913.108.7
46913.111.3
46913.97.4
46913.103.24
46913.1.135
46913.109.7
46913.3.1
56945.57.112
56945.22.122
56945.26.132

IX
III
III
IX
III
II
III
IX
III
II
III
III
III
V

14,664
0,836
2,506
23,386
6,365
69,657
6,296
10,887
38,003
25,756
3,265
6,451
15,508
15,516

177 с. Подайва

Пасище,мера

3124/06.04.2009 56945.27.134

VI

0,712

178
179
180
181
182
183
184

с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3125/31.05.2016
3127/31.05.2016
3135/06.04.2009
3147/06.04.2009
3148/08.06.2016
3154/08.04.2009
6650/04.04.2018

56945.27.136
56945.40.144
56945.71.174
56945.51.41
56945.45.48
56945.1.86
56945.74.104

VI
III
VI
III
III
V
III

30,433
9,795
1,766
0,109
11,775
4,670
179,551

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

6651/04.04.2018
3189/09.04.2009
3202/08.06.2016
3261/13.04.2009
3163/08.06.2016
3116/31.05.2016
3158/08.04.2009
5038/10.01.2012
5044/23.01.2012
5045/23.01.2012
5049/24.01.2012
5053/24.01.2012
5040/10.01.2012
5043/23.01.2012
4325/23.07.2012
4326/23.07.2012
4329/23.07.2012
4339/23.07.2012
4342/23.07.2012
4344/23.07.2012
4347/23.07.2012
4370/23.07.2012

56945.74.102
56945.55.40
56945.69.3
56945.80.59
56945.60.107
56945.10.121
56945.67.91
61875.4.87
61875.77.105
61875.77.111
61875.9.92
61875.6.70
61875.22.94
61875.19.15
65650.17.25
65650.17.23
65650.15.126
65650.11.96
65650.7.40
65650.14.66
65650.20.76
65650.19.9

III
III
III
III
III
III
VI
II
II
II
II
II
II
II
IV
V
III
V
IV
III
V
V

37,412
0,870
21,599
2,340
27,044
8,968
6,339
2,968
0,716
1,627
4,544
0,403
1,285
6,516
5,739
1,359
1,334
4,365
1,831
7,439
63,274
2,726

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва

136

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище с
храсти

4373/23.07.2012
4375/23.07.2012
4328/23.07.2012
4331/23.07.2012
4341/23.07.2012
4457/23.07.2012
4458/23.07.2012
4459/23.07.2012
4460/23.07.2012
2264/16.02.2017
2265/16.02.2017
2266/16.02.2017

65650.3.58
65650.6.36
65650.20.61
65650.20.57
65650.12.8
65650.20.72
65650.17.15
65650.6.34
65650.9.70
68552.15.15
68552.15.18
68552.11.16

VI
VI
VI
IV
III
V
VI
IV
IV
III
III
III

11,683
35,619
9,301
12,163
2,895
6,135
15,212
1,508
6,231
45,218
29,065
118,824

Пасище,мера
Пасище с
храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2267/17.05.2016 68552.15.23
2270/16.02.2017 68552.32.34

III
III

5,846
56,068

2275/17.05.2017
2276/17.05.2016
2277/17.05.2016
2278/17.05.2016
2279/17.05.2016

68552.10.43
68552.10.44
68552.10.6
68552.30.72
68552.10.102

III
III
III
III
III

0,508
0,476
1,188
2,044
0,888

Пасище с
храсти

5949/31.08.2015 69047.12.133

IV

0,816

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2210/10.03.2017 69047.15.30
2923/30.09.2016 72578.16.18
2924/30.09.2016 72578.17.130

VI
II
II

0,287
3,821
5,533

230 с. Тодорово

Пасище,мера

2925/30.09.2016 72578.17.134

IX

25,446

231 с. Тодорово

Пасище,мера

2930/30.09.2016 72578.22.59

III

6,045

232 с. Тодорово
233 с. Тодорово

Пасище,мера
Пасище,мера

2934/30.09.2016 72578.4.96
2937/30.09.2016 72578.4.139

III
III

3,575
18,639
3 071,322

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци

218
219 с. Средоселци
с. Средоселци
220
221 с. Средоселци
222 с. Средоселци
223 с. Средоселци
224 с. Средоселци
с. Средоселци
225
226
227
228
229

с.Старо
селище
с.Старо
селище
с. Тодорово
с. Тодорово

СПИСЪК
на пасища и мери за индивидуално ползване за 2019/2020год.
Приложение 2

1
2
3

№

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

1
2
3

с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци

Пасище
Пасище
Пасище

4298/07.11.2012
4229/11.09.2012
4292/07.11.2012

03472.34.3
03472.100.5
03472.14.24

№

Населено

Описание

АОС

Категория Площ в дка
III
III
III

61,927
70,969
48,746

Обща площ:
181,642
№ на имота Категория Площ в дка

137

място
4

1

с.Бърдоква

Пасище,мера

2220/24.03.2016

07452.10.57

5
6
7

2
3
4

с.Бърдоква
с.Бърдоква
с.Бърдоква

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2235/24.03.2016
2222/24.03.2016
2221/24.03.2016

07452.19.42
07452.18.54
07452.8.52

№

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

8
9

1
2

с. Вазово
с. Вазово

Пасище
Пасище

4170/28.03.2016
4171/28.03.2016

10015.3.20
10015.3.22

III
III

3,300
1,610

10

3

с. Вазово

Пасище

4172/28.03.2016

10015.4.65

VI

13,747

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4173/28.03.2016
4174/28.03.2016
4177/28.03.2016
4182/28.03.2016
4185/28.03.2016
3658/28.03.2016
3659/28.03.2016
3660/28.03.2016
3661/28.03.2016
6066/30.03.2016

10015.4.66
10015.4.68
10015.14.61
10015.6.99
10015.100.104
10015.100.85
10015.100.87
10015.100.94
10015.100.97
10015.100.86

Описание

АОС

№ на имота

Пасище

4983/13.12.2011

15953.50.32

IV

20,967

III
III
VII
VII
Обща площ:

7,339
20,249
162,876
46,871
237,335

Категория Площ вдка

VI
VI
II
VI
III
VI
VI
III
III
IV
Обща площ:

1,997
107,895
4,327
4,600
245,164
127,450
347,911
70,565
270,209
85,574
1284,349

21

1

Населено
място
с. Г. Поровец

22
23
24

2
3
4

с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец

Пасище
Пасище
Пасище с храсти

4984/13.12.2011
4988/13.12.2011
4991/13.12.2011

15953.42.7
15953.33.6
15953.10.18

IV
III
X

31,471
13,597
10,499

25

5

с. Г. Поровец

Пасище

4992/13.12.2011

15953.26.31

III

10,168

26
27
28
29
30
31

6
7
8
9
10
11

с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4981/13.12.2011
4985/13.12.2011
4986/13.12.2011
4987/13.12.2011
5073/13.02.2012
4993/13.12.2011

15953.39.48
15953.50.29
15953.54.10
15953.54.9
15953.42.9
15953.54.7

№

Категория Площ в дка

X
V
VI
V
IV
V
Обща площ:

87,885
84,597
41,329
103,550
16,017
44,054
464,134

32
33
34

1
2
3

Населено
място
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево

35
36
37

4
5
6

с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2398/25.03.2016
2399/25.03.2016
2401/25.03.2016

20609.18.54
20609.18.63
20609.24.65

III
X
IX

64,407
12,409
9,087

38

7

с. Делчево

Пасище,мера

2402/25.03.2016

20609.26.166

IX

111,313

№

Описание

АОС

№ на имота

Категория Площ в дка

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

4224/30.03.2017
2395/25.03.2016
2396/25.03.2016

20609.18.62
20609.23.20
20609.23.23

III
III
IX

31,206
79,450
83,775

Обща площ:
№
39

1
№

Населено
място
с.Драгомъж
Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

Пасище,мера

2786/30.05.2016

24921.15.9

Описание

АОС

№ на имота

391,647

Категория Площ в дка
IX
Обща площ:

51,881
51,881

Категория Площ в дка

138

40

1

с.Духовец

Пасище с храсти

3429/03.07.2012

24150.47.19

III

12,685

41
42
43

2
3
4

с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец

Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище

3430/03.07.2012
4195/03.07.2012
4205/03.07.2012

24150.47.20
24150.53.6
24150.53.3

III
III
III

7,163
1,453
23,345

44

5

с.Духовец

Пасище

4209/03.07.2012

24150.10.388

III

18,735

45

6

с.Духовец

Пасище с храсти

4215/03.07.2012

24150.29.11

III

88,165

46

7

с.Духовец

Пасище

3424/03.07.2012

24150.47.9

II

19,615

47
48
49

8
9
10

с.Духовец
с.Духовец
с.Духовец

Пасище
Пасище
Пасище

3431/03.07.2012
3432/03.07.2012
4206/03.07.2012

24150.47.22
24150.47.23
24150.53.1

III
III
III

170,357
31,030
144,326

50

11

с.Духовец

Пасище

4210/03.07.2012

24150.33.18

II

8,768

51

12

с.Духовец

Пасище

4214/03.07.2012

24150.53.7

Описание

АОС

№ на имота

Пасище,мера
Пасище с храсти

4155/30.05.2016
4145/30.05.2016

027113
000047

№
52
53

1
2

Населено
място
гр.Исперих
гр.Исперих

III
Обща площ:

237,145
762,787

Категория Площ в дка
II
II; IV; IX
Обща площ:

14,927
56,030
70,957

54
55
56
57

1
2
3
4

Населено
място
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково

58
59
60

5
6
7

с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2568/07.04.2017
2576/07.04.2017
2582/07.04.2017

34103.2.63
34103.4.30
34103.7.6

III; VI
IV
VII

9,243
21,104
16,855

61

8

с.Йонково

Пасище,мера

2586/07.04.2017

34103.9.7

IV

13,522

62
63

9
10

с.Йонково
с.Йонково

Пасище,мера
Пасище,мера

2587/07.04.2017
2590/07.04.2017

34103.9.12
34103.10.24

II;IV
II

9,593
172,244

64

11

с.Йонково

Пасище,мера

2592/07.04.2017

34103.11.8

IV

13,754

65
66
67

12
13
14

с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково

Пасище,мера
Ливада
Пасище,мера

2595/07.04.2017
2600/07.04.2017
2609/24.07.2017

34103.11.11
34103.12.11
34103.16.17

IV
IV
IV

9,475
21,504
3,257

68

15

с.Йонково

Пасище с храсти

2610/07.04.2017

34103.32.18

IV

21,142

69

16

с.Йонково

Пасище,мера

2613/25.07.2017

34103.18.3

IV

4,697

70
71
72
73
74
75
76
77

17
18
19
20
21
22
23
24

с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково
с.Йонково

Пасище с храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

5947/31.08.2015
6559/08.02.2018
6558/08.02.2018
2620/07.04.2017
2621/26.09.2017
5647/27.11.2013
5648/27.11.2013
5649/27.11.2013

34103.19.166
34103.21.160
34103.21.161
34103.21.24
34103.21.25
34103.21.159
34103.21.158
34103.21.157

Описание

АОС

№ на имота

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

3055/13.12.2012
3056/13.12.2012
3058/13.12.2012
3059/13.12.2012

37010.71.2
37010.56.20
37010.51.6
37010.55.1

№

№
78
79
80
81

1
2
3
4

Населено
място
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево

Описание

АОС

№ на имота

Категория Площ в дка

Пасище с храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2546/19.05.2017
2548/17.05.2016
2550/17.05.2016
2567/07.04.2017

34103.25.31
34103.43.106
34103.44.8
34103.2.62

VII
VII
II
III

20,934
146,971
10,001
7,171

III
III
III
III
III
IV
IV
IV
Обща площ:

16,965
42,814
26,395
235,967
3,036
74,450
39,752
362,162
1303,008

Категория Площ в дка
III
III
III
III

61,510
47,310
65,869
7,406

139

82
83
84
85
86
87
88
89

5
6
7
8
9
10
11
12

с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

3060/13.12.2012
3066/13.12.2012
3069/12.12.2012
3071/12.12.2012
5216/08.02.2013
5225/08.02.2013
5224/08.02.2013
5223/08.02.2013

37010.56.1
37010.64.5
37010.73.2
37010.73.5
37010.36.11
37010.36.5
37010.25.1
37010.26.10

III
II
III
V
III
III
III
III

2,426
33,802
14,062
58,851
17,511
7,359
96,954
9,421

90

13

с. Китанчево

Пасище

5222/08.02.2013

37010.37.57

V

13,559

91
92

14
15

с. Китанчево
с. Китанчево

Пасище
Пасище

5221/08.02.2013
5218/08.02.2013

37010.40.1
37010.51.3

№

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево
с.Конево

Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище с храсти
Пасище,мера
Пасище с храсти
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3032/15.05.2017
3033/22.05.2017
5874/07.05.2015
3036/16.05.2017
3037/16.05.2017
3045/22.05.2017
3047/16.05.2017
3048/22.05.2017
5267/18.02.2013
3050/16.05.2017
5788/13.08.2014
5814/28.10.2014
5815/28.10.2014

38296.6.108
38296.5.209
38296.1.19
38296.6.120
38296.6.122
38296.31.61
38296.71.64
38296.57.65
38296.67.68
38296.69.70
38296.41.32
38296.60.197
38296.60.107

№
106 1
107 2

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

с.Къпиновци
с.Къпиновци

Пасище,мера
Пасище,мера

2240/04.03.2009
2239/04.03.2009

40899.18.55
40899.11.57

IX
IX

16,278
95,705

108

с.Къпиновци

Пасище,мера

5566/23.07.2013

40899.11.23

III

45,424

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

3

III
IX
Обща площ:

Категория Площ в дка
IV
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
Обща площ:

109
110
111
112
113
114

1
2
3
4
5
6

Населено
място
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци

Описание

АОС

№ на имота

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2444/30.03.2017
2455/30.03.2017
2456/30.03.2017
2457/17.05.2016
2458/30.03.2017
4939/30.03.2017

24116.28.68
24116.5.1
24116.8.6
24116.4.4
24116.2.2
24116.14.3

№
115 1
116 2

Населено
място
с. Лъвино
с. Лъвино

Описание

АОС

№ на имота

Пасище,мера
Пасище,мера

5864/07.05.2015
5867/07.05.2015

000044
000054

117

3

с. Лъвино

Пасище,мера

5865/07.05.2015

000057

№

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

1

с. М. Поровец

Пасище

5029/20.12.2011

46913.103.28

118

104,497
7,312
10,670
233,906
117,530
9,496
67,230
2,754
39,022
284,337
4,925
35,263
19,763
936,705

Категория Площ в дка

Обща площ:
№

59,054
46,704
541,798

157,407

Категория Площ в дка
IV
II, III, IV
III
III, IV
III
IV
Обща площ:

28,477
76,555
21,360
9,057
128,270
119,724
383,443

Категория Площ в дка
III
II
III
Обща площ:

1,932
37,167
8,519
47,618

Категория Площ в дка
III

23,221

140

119
120
121

2
3
4

с. М. Поровец
с. М. Поровец
с. М. Поровец

Пасище
Пасище
Пасище

5028/21.12.2011
5008/21.12.2011
5024/21.12.2011

46913.9.2
46913.46.7
46913.9.6

II
IX
II

23,280
50,301
8,612

122

5

с. М. Поровец

Пасище

5161/01.06.2012

46913.5.1

IX

110,936

123

6

с. М. Поровец

Пасище

5000/21.12.2011

46913.2.27

III

2,548

Обща площ:

119,898

Описание

АОС

№ на имота

124
125
126
127
128
129

№
1
2
3
4
5
6

Населено
място
с. Печеница
с. Печеница
с. Печеница
с. Печеница
с. Печеница
с. Печеница

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

4014/23.03.2016
4015/23.03.2016
4016/23.03.2016
4017/23.03.2016
4018/23.03.2016
4842/23.03.2016

56232.11.4
56232.11.72
56232.13.24
56232.21.50
56232.22.54
56232.16.56

130

7

с. Печеница

Пасище,мера

4019/23.03.2016

56232.23.58

№
131 1

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

с. Подайва

Пасище,мера

3115/06.04.2009

56945.41.117

III

3,139

132
133

3
4

с. Подайва
с. Подайва

Пасище,мера
Пасище,мера

3119/31.05.2016
3120/31.05.2016

56945.25.126
56945.26.127

III
VI

31,628
10,373

134

5

с. Подайва

Пасище,мера

3126/06.04.2009

56945.69.142

III

4,950

135

6

с. Подайва

Пасище,мера

3129/06.04.2009

56945.40.149

III

21,351

136

7

с. Подайва

Пасище,мера

3132/07.04.2017

56945.73.163

VI

137,845

137

8

с. Подайва

Пасище,мера

3133/17.05.2016

56945.32.164

VI

65,774

138

9

с. Подайва

Пасище,мера

3134/07.04.2017

56945.66.165

III

24,079

139 10

с. Подайва

Пасище,мера

3136/06.04.2009

56945.64.178

V

22,702

140 11

с. Подайва

Пасище,мера

3144/06.04.2009

56945.44.28

III

14,015

141 12

с. Подайва

Пасище,мера

5265/18.02.2013

56945.10.37

III

9,427

142 13

с. Подайва

Пасище,мера

5265/18.02.2013

56945.10.38

III

9,473

143 14

с. Подайва

Пасище,мера

3150/08.04.2009

56945.48.66

VI

16,980

144 15

с. Подайва

Пасище,мера

3157/17.05.2016

56945.68.90

V

145,367

145 17
146 18
147 19

с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3160/08.06.2016
3161/08.06.2016
3162/08.06.2016

56945.74.97
56945.53.103
56945.53.105

III
III
III

4,609
13,880
7,319

148 20

с. Подайва

Пасище,мера

3171/08.06.2016

56945.45.16

III

9,298

149
150
151
152
153
154
155

21
22
23
24
25
26
27

с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3172/08.06.2016
3173/08.06.2016
3174/08.06.2016
3180/08.06.2016
3181/08.06.2016
3182/08.06.2016
3183/08.06.2016

56945.45.17
56945.45.18
56945.60.43
56945.51.17
56945.51.18
56945.51.19
56945.51.20

III
III
III
III
III
III
III

8,501
8,530
9,002
10,001
15,002
7,822
19,563

156 28

с.Подайва

Пасище,мера

3184/17.05.2016

5694.51.21

III

4,959

157 29
158 30
159 31

с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

3187/09.04.2009
3191/08.06.2016
3193/08.06.2016

56945.53.16
56945.60.42
56945.60.44

III
III
III

2,772
7,101
12,171

160 32

с. Подайва

Пасище,мера

3203/07.04.2017

56945.69.4

III

27,506

Категория Площ в дка
III
III
V
VI
VI
III
VI
Обща площ:

32,627
97,896
53,449
16,966
89,760
845,570
137,553
1273,821

Категория Площ в дка
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161 33
162 34

с. Подайва
с. Подайва

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

№
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Населено
място
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино
с.Райнино

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

190 12
191 13
192 14
193 15
194 16

Пасище,мера
Пасище,мера

3204/07.04.2017
3205/07.04.2017

56945.69.5
56945.69.6

Описание

АОС

№ на имота

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище

4843/02.02.2012
5034/10.01.2012
5035/10.01.2012
5036/10.01.2013
5037/10.01.2012
5039/10.01.2012
5046/24.01.2012
5047/24.01.2012
5048/24.01.2012
5050/24.01.2012
5051/24.01.2012
5052/11.01.2012
5054/24.01.2012
5055/24.01.2012
5056/24.01.2012
5122/14.03.2012

61875.2.51
61875.21.9
61875.20.90
61875.4.82
61875.22.93
61875.4.92
61875.18.351
61875.18.349
61875.9.90
61875.8.95
61875.6.63
61875.8.93
61875.23.85
61875.23.86
61875.6.68
61875.6.66

Описание

АОС

№ на имота

Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
Пасище
пасище

4327/23.07.2012
4330/23.07.2012
4332/23.07.2012
4333/23.07.2012
4336/23.07.2012
4337/23.07.2012
4338/23.07.2012
4340/23.07.2012
4343/23.07.2012
4346/23.07.2012
4372/23.07.2012
4377/23.07.2012

65650.17.26
65650.20.56
65650.18.78
65650.20.66
65650.7.41
65650.7.46
65650.7.49
65650.11.94
65650.11.100
65650.14.71
65650.2.72
65650.7.47

V
IV
V
VI
IV
V
V
V
III
III
IV
V

10,431
22,532
3,398
34,365
16,778
9,588
54,745
5,321
9,255
2,265
65,027
4,994

с. Свещари

Пасище

6053/22.02.2016

65650.7.39

IV

60,056

с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари

Пасище
Пасище
Пасище

6239/13.07.2016
4374/23.07.2012
4334/23.07.2012

65650.7.61
65650.6.39
65650.5.34

V
VI
VI

35,498
47,865
2,521

Населено
място
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с.Свещари
с.Свещари

III
III
Обща площ:

Категория Площ в дка
IV
II
II
II
II
IV
IV
IV
IV
II
II
II
VII
II
II
II
Обща площ:

195

1
2

196
197 3
198 4
199 5
200 6
201 7
202 8
203 9
204 10

521,129
156,317
21,712
12,540
7,997
25,703
8,988
9,387
2,412
2,392
9,342
77,520
219,635
642,897
1,701
2,057
1721,729

Категория Площ в дка

Обща площ:
№

8,744
4,641
698,524

384,639

Населено
място
с. Средоселци
с. Средоселци

Описание

АОС

№ на имота

Пасище,мера
Пасище,мера

2268/17.05.2016
2269/16.02.2017

68552.30.29
68552.32.33

III
III

24,918
13,712

с. Средоселци
с.Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци
с. Средоселци

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2272/16.02.2017
2272/16.02.2017
2273/16.02.2017
2274/17.05.2016
4940/17.05.2016
4941/17.05.2016
4942/17.05.2016
4943/17.05.2016

68552.23.36
68552.23.36
68552.24.37
68552.24.40
68552.24.46
68552.24.42
68552.24.39
68552.24.41

III
III
III
III
III
III
III
III

17,599
17,599
30,215
5,529
5,001
5,001
9,702
5,002

Категория Площ в дка
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Обща площ:
№
205
206
207
208
209
210
211
212

1
2
3
4
5
6
7
8
№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
222 10
213
214
215
216
217
218
219
220
221

145,045

Населено
място
с.Ст. селище
с.Ст. селище

Описание

АОС

№ на имота

Пасище,мера
Пасище,мера

с.Ст. селище
с.Ст. селище
с.Ст. селище

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2176/10.03.2017
2205/10.03.2017
2206/10.03.2017
2207/10.03.2017
2208/10.03.2017

69047.12.129
69047.10.20
69047.17.2
69047.17.3
69047.15.18

VI
III
IV
IV
II; IV; VI

9,605
8,430
158,511
4,067
556,075

с.Ст. селище

Пасище,мера

5950/31.08.2015

69047.13.137

III

14,906

с.Ст.селище
с.Ст.селище

Пасище,мера
Пасище с храсти

2213/10.03.2017
5948/31.08.2015

69047.12.131
69047.12.132

Категория Площ в дка

IV
IV
Обща площ:

34,492
8,526
794,612

Населено
място
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово

Описание

АОС

№ на имота

Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера
Пасище,мера

2926/30.09.2016
2926/30.09.2016
2927/17.05.2016
2928/30.09.2016
2929/30.09.2016
5946/31.08.2015
2932/30.09.2016
2933/17.05.2016
2935/30.03.2009
2936/30.09.2016

72578.14.88
72578.14.88
72578.14.89
72578.9.48
72578.23.57
72578.20.62
72578.11.65
72578.20.67
72578.14.102
72578.105.103

IX
IX
III
IX
III
IV
III
IX
III
III

43,077
43,077
15,566
248,175
60,324
77,466
35,717
96,217
22,091
9,525

с. Тодорово

Пасище,мера

5154/02.04.2012

72578.29.91

III

63,277

Категория Площ в дка

Обща площ:

671,435

№

Населено
място

Описание

АОС

№ на имота

223

1

с. Я.Груево

Пасище,мера

2848/06.03.2017

87285.17.19

VI

69,561

224

2

с. Я.Груево

Пасище,мера

2849/06.03.2017

87285.32.53

IV

6,389

225

3

с. Я.Груево

Пасище,мера

2880/06.03.2017

87285.16.65

IV

0,264

226

4

с. Я.Груево

Пасище,мера

6382/17.03.2017

87285.23.30

VI

59,696

Категория Площ в дка

Обща площ:

135,910
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Приложение 3
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ
ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2019/2020
СТОПАНСКА ГОДИНА

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община
Исперих, съгласно чл.37о, ал.2, включват:
1. Перспективен експлоатационен план за паша.
1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на Община Исперих
съобразено с утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на Министъра на
Земеделието „Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на
земята”.
1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със
земеделските стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на
пасищата, на възможен екологичен ефект и икономически растеж на района.
1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските
стопани, отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние и
утвърждаване на животновъдството като фактор за развитие на населеното място.
2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и
индивидуално ползване.
2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.
2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския
поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни,
по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения,
както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд,
общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
2.1.2. Ежегодно се заверява надлежно с подпис и печат от ОДБХ град Разград
списък на всички стопани отглеждащи пасищни животни на територията на населеното
място, като списъка съдържа информация за стопаните, броя и вида на отглежданите
пасищни.
2.1.3. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за
общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с
категории и се обявява в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата
на общината.
2.1.4. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които
имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и
вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече
от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка
за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица,
които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни
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(автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от
първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до
десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце
и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за
преминаване към биологично земеделие" и „Плащания за поддържане на биологично
земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят
имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.
2.1.5. Правоимащите лица подават заявление по образец до кмета на общината в
срок до 10 март на текущата година, към което прилагат документи определени в
правилника за прилагането на ЗСПЗЗ. Заявленията се подават лично или по пощата и се
регистрират в общинската администрация. Отказът за регистрация подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред областния управител
по местонахождението на имота.
2.1.6. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за
всеки кандидат площ по реда на т.2.1.4 и разпределя имотите за всяко землище. При
разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са
ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени
имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават
най-малко животински единици. Комисията съставя протокол за окончателното
разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май.
2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в
землището към разпределените по реда на т.2.1.6 имоти съответната комисия извършва
допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна
община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в
срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен
фонд или до достигане на нормата по т. 2.1.4. Разпределението се извършва
последователно в съседното землище, община и област.
Протоколът по 2.1.6. или по 2.1.7. се обявява в кметството и се публикува на
интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на
разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира
изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.
2.1.8. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след
разпределението по т.2.1.7 в съответното и съседни землища, по заявление от
правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.6. предоставя служебно на
министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите и
заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.
2.1.9. Въз основа на протоколите на комисиите по 2.1.6 и т.2.1.7 и след
заплащане на наемната цена Кметът на общината сключва договор за наем.
Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните
по т.2.1.1, т.2.1.2 и т.2.1.3 и се регистрират в общинската служба по земеделие. В
договорите за наем се предвижда увеличаване на наемната цена с официалния
инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от НСИ.
2.1.10. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен
фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици
на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.
2.1.11. Останалите след провеждане на търга по т 2.1.10 свободни пасища, мери
и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и
на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите се
сключват за една стопанска година.
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2.1.12. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са
сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.
2.2. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо
ползване.
По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от
населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху
обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече
колективни стада.
3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене.
3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните
стандарти, утвърдени със заповед на Министъра на земеделието и храните за добро
екологично и земеделско състояние. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни
косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.
3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.
4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите
Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се
ползват съществуващите прокари и полските пътища.
5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата
5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата:
1. 1.За почвения слой не се допуска:
нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, камъни,
почва, разораване;
преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище;
едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място за
едновременно пашуване и за водопой;
5.2. За биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията
при паша, не се допуска:
пашуване на по-голям брой регистрирани животни от посочения в анкетната карта на
земеделския производител;
паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места;
унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени
в ландшафта;
оставянето на пашуващите животни без надзор;
внасяне на неприсъщи видове – засяване на култивирани растения в границите на
пасището;
внасянето на минерални торове за подобряване на тревата;
не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището
собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите
отпадъци извън пасището;
опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел
предизвикване нов подраст;
поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за водопой –
чешми, корита и др.
6. Ветеринарна профилактика.
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6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на
животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и
не се допуска паша на животни в заразени участъци.
6.2. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните
райони със специфични ветеринарни препарати.
7. Мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища.
При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени
пасища да се засяват с подходящи тревни смески.
8. Построяване на навеси.
При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за
устройство на територията и Закона за опазване на земеделски земи.
9. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси при
необходимост.
10. Охрана.
Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за
сметка на ползвателите.
11. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от
конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически
условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината.
Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т.5. Мерки за
опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата.

Приложение 4

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА
2019/2020 СТОПАНСКА ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ИСПЕРИХ
I. Основание
Настоящият Годишен план за паша за 2019/2020 стопанска година е разработен на
основание чл. 37о, ал. 4, от Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и
приемане от Общински съвет.
II. Обхват
Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от
Общински поземлен фонд в населените места на територията на Община Исперих, като
определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за
индивидуално ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на
територията на общината на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗСПЗЗ, като определя
да бъдат отдавани на:
1. земеделски производители, отглеждащи пасищни животни;
2. лица, които желаят да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и
екологично състояние.
III. Цел
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Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването
на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното
въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.
IV. Списък с размера и местоположението на мерите и пасищата от
общински поземлен фонд на територията на Община Исперих
Мерите и пасищата, включени в списъка по Приложение №1 и Приложение №2 са
имоти възстановени на община Исперих с решение на Общинска служба по Земеделие
– гр. Исперих в съществуващи стари реални граници по план за земеразделяне и
включени в Протоколни решения по землища, като са определени имотите за общо и
индивидуално ползване на територията на Общината.
V. Списък с данни на зедемелските стопани или техни сдружения,
отглежданите от тях пасищни животни, на територията на Община Исперих
На основание чл. 37о, ал. 5 и ал.6 от ЗСПЗЗ се изготвя списък с данни за
земеделските стопани и техни сдружения, регистрирани като юридически лица и
отглежданите от тях брой и вид пасищни животни на територията на Община Исперих
и се съгласува с Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Разград.
VI. Ползване на общинските мери и пасища от общинския поземлен фонд
Размера и местоположението на мерите и пасищата, както и правилата за общо и
за индивидуално ползване на територията на Община Исперих в зависимост от броя и
вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се
определя от Общинския съвет на Община Исперих с решение, прието с мнозинство от
общия брой на съветниците.
VII. Задължения на общината и ползвателите.
1. Общината e длъжна:
1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери и пасища –
публична общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани
като земеделски производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро
земеделско и екологично състояние.
1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно
землище.
1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и
подобряване на ползването на пасищата и мерите.
2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:
2.1. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално или общо
ползване единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни,
когато са регистрирани земеделски производители с животни;
2.2. Да не се събират такса от собствениците на животни;
2.3. Наемателите без животни, поддържащи в добро екологично състояние да
предоставят свободен достъп до пасищата и мерите на животни, отглеждани в
населеното място, както и да не събират такса от собствениците на единични животни,
независимо от разходите, които са направили по почистването на пасищата;
2.4. Да не разорават предоставените им мери и пасища, както и да не променят
начина на трайно ползване;
2.5. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на
дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и
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групи дървета да се извършва ,съгласно Закона за опазване на селскостопанското
имущество;
2.6. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на
опазването им;
2.7. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови,
строителни, промишлени и др. отпадъци;
2.8. Да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично
състояние в съответствие с Националните стандарти, утвърдени със Заповед РД 09122/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните, включително:
Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси.
Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана
храстовидна растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни
видове - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант
(Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).
Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори).
Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането
на дървесна и храстовидна растителност в тях.
2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни
/задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане
разпространението на зарази и паразити;
2.10. Да спазват ограниченията на Натура 2000;
2.11. Не се допускат торене и третирането на мерите и пасищата с препарати за
растителна защита;
2.12. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои
имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и/или съществуващите полски пътища;
2.13. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства;
2.14. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна
безопасност в мерите и пасища.
VIII. Отговорности на длъжностните лица при изпълнение на плана
1. Кмет на Община:
1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и
управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на
общината, съгласно ЗСПЗЗ;
1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и
мероприятия в изпълнение изискванията на закона;
1.3. Изисква от кметовете на кметства и кметският наместник на населени места,
спазването на разписаните правила по отношение ползването на мерите и пасищата на
територията на съответното кметство /населено място/.
2. Отдел „Общинска собственост”:
2.1. Отговарят за актуализацията на плана;
2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни в населените места по
изпълнението на плана;
2.3. Изготвят договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен
фонд;
2.4. Водят регистър на сключените договори и следят техните срокове.
3. Кметовете на кметства и кметският наместник:
3.1. Организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и
пасищата в добро земеделско и екологично състояние.
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3.2. Кметовете и кметският наместник на населените места да уведомяват всички
жители, отглеждащи животни за лична консумация за определените за общо ползване
общински пасища и мери. Писмено уведомяват пастирите на стадата в кои пасища ще
се извършва пашата на общите стада.
3.3. Кметовете и кметският наместник на населените места да предоставят
периодична информация на ползвателите, относно необходимите мероприятия по
поддържане и опазване на мерите и пасищата при настъпила промяна.
3.4. Кметовете и кметският наместник на населените места определят
местоположението на прокарите и полските пътища на територията на съответното
землище, които следва да се спазват от всички ползватели на пасища и мери. Списъкът
се заверява от кмета или кметският наместник с подпис и печат и се предоставя на
ползвателите на земеделски земи.
IX. Взаимодействие
При изпълнение на плана, Общинска администрация – Исперих взаимодейства с:
Общинска служба по Земеделие – град Исперих, Дирекция по безопасност на храните –
град Разград. Взаимодейства и с регистрираните сдружения на територията на Община
Исперих.
X. Финансово осигуряване на плана
Финансовото осигуряване на плана се постига чрез:
Наемите за ползване на мери и пасища, общинска собственост постъпват в приход
на бюджета на общината.

ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 15 на Общински
пазар – гр. Исперих с наемател ЕТ „Агромикс-Теодора Каменарова“
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В информационния център за обслужване на граждани на община Исперих е
постъпило Заявление с вх. № ОС - 38/05.02.2019 год. до кмета на Община Исперих от
г-жа Теодора Георгиева Каменарова, с адрес гр.Исперих, ул. „Тунджа“, № 9, община
Исперих, област Разград, с което лицето заявява, че желае срока на Договор за наем №
51/12.03.2014г. на Павилион №15 на Общински пазар -Исперих да бъде удължен.
Срокът на договора за наем е до 20.03.2019год.
Наемен договор № 51/12.03.2014г. е сключен с Община Исперих въз основа
на проведен търг с явно наддаване на 05.03.2014г. за отдаване под наем на Павилион №
15 на Общински пазар –Исперих с месечната наемна цена в размер на 164,50 (сто
шестдесет и четири лева и петдесет стотинки) лв. без ДДС.
Наемателят няма неразплатени и просрочени задължения по договора.
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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 5 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
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем №
51/12.03.2014г. сключен между Община Исперих и
ЕТ „Агромикс-Теодора
Каменарова“ с управител Теодора Георгиева Каменарова, с адрес гр.Исперих, ул.
„Тунджа“, № 9, община Исперих, област Разград сключен въз основа на проведен търг
с явно наддаване на 05.03.2014год. за отдаване под наем на Павилион № 15 от
Общински пазар гр. Исперих със застроена площ
23,50 (двадесет и три цяло и
петдесет) кв.м, представляващ магазин за продажба на промишлени стоки, считано от
20.03.2019год.
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 01.04.2019год.
3.Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение
към Договор за наем № 51/12.03.2014г. 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 председателя на постояната комисия по „Стопански
дейности и европейско развитие"
Заповядайте г-н Хюсеин.

151

Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на
25.02.2019 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.02.2019 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.02.2019 г. от
15.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
5

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
5

0

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
За протокола общинския съветникх Шенгюл Юсуф напусна залата и в
настоящия момент броя на общинските съветници е 24.
Въпроси към вносителя.
Няма.
Заповядайте да грласувате.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 28.02.2019 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор за наем на Павилион № 15 на Общински
пазар – гр. Исперих с наемател ЕТ „Агромикс-Теодора Каменарова“
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За

П
П
П
П

За

П

За
За
За
За

П
П
П
П

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
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
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РЕШЕНИЕ

№650
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 5 (пет) години срока на Договор за наем №
51/12.03.2014г. сключен между Община Исперих и
ЕТ „Агромикс-Теодора
Каменарова“ с управител Теодора Георгиева Каменарова, с адрес гр.Исперих, ул.
„Тунджа“, № 9, община Исперих, област Разград сключен въз основа на проведен търг
с явно наддаване на 05.03.2014год. за отдаване под наем на Павилион № 15 от
Общински пазар гр. Исперих със застроена площ
23,50 (двадесет и три цяло и
петдесет) кв.м, представляващ магазин за продажба на промишлени стоки, считано от
20.03.2019год.
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 01.04.2019год.
3.Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение
към Договор за наем № 51/12.03.2014г. 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.

ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроени
поземлени
имоти
/дворни
места/,
находящи
се
в
с.Малък
Поровец,с.Духовец,с.Китанчево, с.Белинци,с.Райнино,с.Подайва и с. Конево, община
Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
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Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост поземлени имоти –
частна общинска собственост могат да бъдат отдадени под наем за срок не по дълъг от
10 години след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.
Предложението ни е за дванадесет имота, находящи се в с.Малък Поровец, с.Духовец,
с.Китанчево, с.Белинци,с.Райнино,с.Подайва и с. Конево, община Исперих да се
проведе публичен търг с явно наддаване като срока за отдаването им да е пет години.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе
следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти;
- определяне условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от
5 (пет) години на следните незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва:
1. Поземлен имот №46913.120.243 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка сто и двадесет точка двеста четиридесет и три) с начин на трайно
ползване ниско застрояване с площ 1 385 (хиляда триста осемдесет и пет) кв.м с адрес
с. Малък Поровец, ул. „Осогово“ по кадастралната карта на селото, одобрена със
Заповед РД-18-56/25.08.2009г. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти с №
46913.3.778; №46913.3.779; №46913.120.604; №46913.120.387 и №46913.3.777, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 6785 от 23.01.2019год. вписан в Агенцията по
вписванията на 24.01.2019год.
2. Поземлен имот №46913.120.387 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка сто и двадесет точка триста осемдесет и седем) с начин на трайно
ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 2 193 (две хиляди сто
деветдесет и три) кв.м с адрес с. Малък Поровец, ул. „Осогово“ по кадастралната
карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009г. на ИД на АГКК при
граници на имота: имоти с № 46913.120.243; №46913.120.604; №46913.120.242 и
№46913.3.777, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6784 от 23.01.2019год.
вписан в Агенцията по вписванията на 24.01.2019год.
3. Поземлен имот № 24150.501.22 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет
точка петстотин и едно точка двадесет и две) с начин на трайно ползване незастроен
имот за жилищни нужди с площ 2 543 (две хиляди петстотин четиридесет и три) кв.м.
с адрес с. Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ по кадастралната карта на селото одобрена със
Заповед РД-18-40/31.08.2005год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на
имота: имоти с № 24150.501.30; № 24150.501.23 и №24150.501.520 съгласно Акт за
частна общинска собственост № 6754 от 23.07.2018год. вписан в Агенцията по
вписванията на 25.07.2018год.
4. Поземлен имот № 37010.90.546 (тридесет и седем хиляди и десет точка
деветдесет точка петстотин четиридесет и шест) с начин на трайно ползване ниско
застрояване с площ 1 674 (хиляда шестстотин седемдесет и четири) кв.м. с адрес с.
Китанчево, ул. „Добруджа“ по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед
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№300-5-71/03.12.2004год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на имота:
имоти с № 37010.90.545; № 37010.62.21; №37010.90.592 и №37010.90.547 съгласно Акт
за частна общинска собственост № 5252 от 12.02.2013год. вписан в Агенцията по
вписванията на 14.02.2013год.
5. Поземлен имот № 03472.40.125 (три хиляди четиристотин седемдесет и две
точка четиридесет точка сто двадесет и пет) с начин на трайно ползване незастроен
имот за жилищни нужди с площ 1 456 (хиляда четиристотин петдесет и шест) кв.м. с
адрес с. Белинци, ул. „Дунав“ №54 по кадастралната карта на селото одобрена със
Заповед №РД-18-35/18.08.2005год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на
имота: имоти с № 03472.40.118; № 03472.40.124; № 03472.40.123; № 03472.40.79 и
№03472.40.119 съгласно Акт за частна общинска собственост № 4552 от 01.03.2016год.
вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2016год.
6. Поземлен имот № 61875.33.463 (шестдесет и една хиляди осемстотин
седемдесет и пет точка тридесет и три точка четиристотин шестдесет и три) с начин на
трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 622 (хиляда
шестстотин двадесет и два) кв.м. с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ №29 по
кадастралната карта на селото одобрена със Заповед №РД-18-31/03.06.2010год. на
Изпълнителния Директор на АГКК при граници на имота: имоти с № 61875.19.18; №
61875.33.462; № 61875.33.404; № 61875.33.464; № 61875.33.713 и №61875.22.93,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 6775 от 12.12.2018год. вписан в
Агенцията по вписванията на 13.12.2018год.
7. Поземлен имот № 61875.33.457 (шестдесет и една хиляди осемстотин
седемдесет и пет точка тридесет и три точка четиристотин петдесет и седем) с начин на
трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 923 (деветстотин
двадесет и три) кв.м. с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ №81 по кадастралната
карта на селото одобрена със Заповед №РД-18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния
Директор на АГКК при граници на имота: имоти с № 61875.33.62; № 61875.33.392; №
61875.33.61 и №61875.33.707, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6437 от
15.05.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 16.05.2017год.
8. Незастроен поземлен имот Х (римско десет) в квартал 52 (петдесет и две) с
начин на трайно ползване дворно място с площ 524 (петстотин двадесет и четири)
кв.м. с адрес с. Подайва, ул. „Волга“ №24 по регулационната карта на селото одобрена
със Заповед №453/1982год. на Кмета на община Исперих, при граници на имота: север
–ул. „Волга“; изток-УПИ XI; юг-УПИ XV;запад-УПИ V-468 и УПИ IV-467, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 4760 от 29.12.2010год. вписан в Агенцията по
вписванията на 22.03.2011год.
9. Незастроен поземлен имот ХI (римско единадесет) в квартал 52 (петдесет и
две) с начин на трайно ползване дворно място с площ 524 (петстотин двадесет и
четири) кв.м. с адрес с. Подайва, ул. „Волга“ №26 по регулационната карта на селото
одобрена със Заповед №453/1982год. на Кмета на община Исперих, при граници на
имота: север –ул. „Волга“; изток-УПИ XII; юг-УПИ XV;запад-УПИ Х, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 4761 от 29.12.2010год. вписан в Агенцията по
вписванията на 22.03.2011год.
10. Незастроен поземлен имот ХII (римско дванадесет) в квартал 52 (петдесет и
две) с начин на трайно ползване дворно място с площ 524 (петстотин двадесет и
четири) кв.м. с адрес с. Подайва, ул. „Волга“ №28 по регулационната карта на селото
одобрена със Заповед №453/1982год. на Кмета на община Исперих, при граници на
имота: север –ул. „Волга“; изток-УПИ XIII; юг-УПИ XIV;запад-УПИ ХI, съгласно Акт
за частна общинска собственост № 4762 от 29.12.2010год. вписан в Агенцията по
вписванията на 22.03.2011год.
11. Незастроен поземлен имот ХIII (римско тринадесет) в квартал 52 (петдесет и
две) с начин на трайно ползване дворно място с площ 524 (петстотин двадесет и
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четири) кв.м. с адрес с. Подайва, ул. „Волга“ №30 по регулационната карта на селото
одобрена със Заповед №453/1982год. на Кмета на община Исперих, при граници на
имота: север –ул. „Волга“; изток-извън регулация; юг-УПИ XIV;запад-УПИ ХII,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 4763 от 29.12.2010год. вписан в
Агенцията по вписванията на 22.03.2011год.
12. Незастроен поземлен имот ХVII-76 (римско седемнадесет тире седемдесет и
шест) в квартал 14 (четиринадесет) с начин на трайно ползване дворно място с площ
755 (седемстотин петдесет и пет) кв.м. с адрес с. Конево, ул. „Баба Парашкева“ по
регулационната карта на селото одобрена със Заповед №5292/1952год. на Кмета на
община Исперих, при граници на имота: север –улица; изток- УПИ XVI-72; юг-УПИ
XIV-77; запад-УПИ ХVIII-74, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6556 от
05.02.2018год. вписан в Агенцията по вписванията на 13.02.2018год.
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет
и пет) лева на декар.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, становището на председателя на постояната комисия по „Стопански
дейности и европейско развитие"
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
25.02.2019 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
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Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.02.2019 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”

„ За”
4

0

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Няма постъпили възражения в деловодството на Общински съвет Исперих
от кметовете на кметствата посочените в докладната записка

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

Редовно заседание на 28.02.2019 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроени
поземлени
имоти
/дворни
места/,
находящи
се
в
с.Малък
Поровец,с.Духовец,с.Китанчево, с.Белинци,с.Райнино,с.Подайва и с. Конево, община
Исперих.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За

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

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

За
За

П
П

За
За
За
За

П
П
П
П

За

П

За
За
За
За

П
П
П
П

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
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№651
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти;
- определяне условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от
5 (пет) години на следните незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва:
1. Поземлен имот №46913.120.243 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка сто и двадесет точка двеста четиридесет и три) с начин на трайно
ползване ниско застрояване с площ 1 385 (хиляда триста осемдесет и пет) кв.м с адрес
с. Малък Поровец, ул. „Осогово“ по кадастралната карта на селото, одобрена със
Заповед РД-18-56/25.08.2009г. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти с №
46913.3.778; №46913.3.779; №46913.120.604; №46913.120.387 и №46913.3.777, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 6785 от 23.01.2019год. вписан в Агенцията по
вписванията на 24.01.2019год.
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2. Поземлен имот №46913.120.387 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка сто и двадесет точка триста осемдесет и седем) с начин на трайно
ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 2 193 (две хиляди сто
деветдесет и три) кв.м с адрес с. Малък Поровец, ул. „Осогово“ по кадастралната
карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009г. на ИД на АГКК при
граници на имота: имоти с № 46913.120.243; №46913.120.604; №46913.120.242 и
№46913.3.777, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6784 от 23.01.2019год.
вписан в Агенцията по вписванията на 24.01.2019год.
3. Поземлен имот № 24150.501.22 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет
точка петстотин и едно точка двадесет и две) с начин на трайно ползване незастроен
имот за жилищни нужди с площ 2 543 (две хиляди петстотин четиридесет и три) кв.м.
с адрес с. Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ по кадастралната карта на селото одобрена със
Заповед РД-18-40/31.08.2005год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на
имота: имоти с № 24150.501.30; № 24150.501.23 и №24150.501.520 съгласно Акт за
частна общинска собственост № 6754 от 23.07.2018год. вписан в Агенцията по
вписванията на 25.07.2018год.
4. Поземлен имот № 37010.90.546 (тридесет и седем хиляди и десет точка
деветдесет точка петстотин четиридесет и шест) с начин на трайно ползване ниско
застрояване с площ 1 674 (хиляда шестстотин седемдесет и четири) кв.м. с адрес с.
Китанчево, ул. „Добруджа“ по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед
№300-5-71/03.12.2004год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на имота:
имоти с № 37010.90.545; № 37010.62.21; №37010.90.592 и №37010.90.547 съгласно Акт
за частна общинска собственост № 5252 от 12.02.2013год. вписан в Агенцията по
вписванията на 14.02.2013год.
5. Поземлен имот № 03472.40.125 (три хиляди четиристотин седемдесет и две
точка четиридесет точка сто двадесет и пет) с начин на трайно ползване незастроен
имот за жилищни нужди с площ 1 456 (хиляда четиристотин петдесет и шест) кв.м. с
адрес с. Белинци, ул. „Дунав“ №54 по кадастралната карта на селото одобрена със
Заповед №РД-18-35/18.08.2005год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на
имота: имоти с № 03472.40.118; № 03472.40.124; № 03472.40.123; № 03472.40.79 и
№03472.40.119 съгласно Акт за частна общинска собственост № 4552 от 01.03.2016год.
вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2016год.
6. Поземлен имот № 61875.33.463 (шестдесет и една хиляди осемстотин
седемдесет и пет точка тридесет и три точка четиристотин шестдесет и три) с начин на
трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 622 (хиляда
шестстотин двадесет и два) кв.м. с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ №29 по
кадастралната карта на селото одобрена със Заповед №РД-18-31/03.06.2010год. на
Изпълнителния Директор на АГКК при граници на имота: имоти с № 61875.19.18; №
61875.33.462; № 61875.33.404; № 61875.33.464; № 61875.33.713 и №61875.22.93,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 6775 от 12.12.2018год. вписан в
Агенцията по вписванията на 13.12.2018год.
7. Поземлен имот № 61875.33.457 (шестдесет и една хиляди осемстотин
седемдесет и пет точка тридесет и три точка четиристотин петдесет и седем) с начин на
трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 923 (деветстотин
двадесет и три) кв.м. с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ №81 по кадастралната
карта на селото одобрена със Заповед №РД-18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния
Директор на АГКК при граници на имота: имоти с № 61875.33.62; № 61875.33.392; №
61875.33.61 и №61875.33.707, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6437 от
15.05.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 16.05.2017год.
8. Незастроен поземлен имот Х (римско десет) в квартал 52 (петдесет и две) с
начин на трайно ползване дворно място с площ 524 (петстотин двадесет и четири)
кв.м. с адрес с. Подайва, ул. „Волга“ №24 по регулационната карта на селото одобрена
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със Заповед №453/1982год. на Кмета на община Исперих, при граници на имота: север
–ул. „Волга“; изток-УПИ XI; юг-УПИ XV;запад-УПИ V-468 и УПИ IV-467, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 4760 от 29.12.2010год. вписан в Агенцията по
вписванията на 22.03.2011год.
9. Незастроен поземлен имот ХI (римско единадесет) в квартал 52 (петдесет и
две) с начин на трайно ползване дворно място с площ 524 (петстотин двадесет и
четири) кв.м. с адрес с. Подайва, ул. „Волга“ №26 по регулационната карта на селото
одобрена със Заповед №453/1982год. на Кмета на община Исперих, при граници на
имота: север –ул. „Волга“; изток-УПИ XII; юг-УПИ XV;запад-УПИ Х, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 4761 от 29.12.2010год. вписан в Агенцията по
вписванията на 22.03.2011год.
10. Незастроен поземлен имот ХII (римско дванадесет) в квартал 52 (петдесет и
две) с начин на трайно ползване дворно място с площ 524 (петстотин двадесет и
четири) кв.м. с адрес с. Подайва, ул. „Волга“ №28 по регулационната карта на селото
одобрена със Заповед №453/1982год. на Кмета на община Исперих, при граници на
имота: север –ул. „Волга“; изток-УПИ XIII; юг-УПИ XIV;запад-УПИ ХI, съгласно Акт
за частна общинска собственост № 4762 от 29.12.2010год. вписан в Агенцията по
вписванията на 22.03.2011год.
11. Незастроен поземлен имот ХIII (римско тринадесет) в квартал 52 (петдесет и
две) с начин на трайно ползване дворно място с площ 524 (петстотин двадесет и
четири) кв.м. с адрес с. Подайва, ул. „Волга“ №30 по регулационната карта на селото
одобрена със Заповед №453/1982год. на Кмета на община Исперих, при граници на
имота: север –ул. „Волга“; изток-извън регулация; юг-УПИ XIV;запад-УПИ ХII,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 4763 от 29.12.2010год. вписан в
Агенцията по вписванията на 22.03.2011год.
12. Незастроен поземлен имот ХVII-76 (римско седемнадесет тире седемдесет и
шест) в квартал 14 (четиринадесет) с начин на трайно ползване дворно място с площ
755 (седемстотин петдесет и пет) кв.м. с адрес с. Конево, ул. „Баба Парашкева“ по
регулационната карта на селото одобрена със Заповед №5292/1952год. на Кмета на
община Исперих, при граници на имота: север –улица; изток- УПИ XVI-72; юг-УПИ
XIV-77; запад-УПИ ХVIII-74, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6556 от
05.02.2018год. вписан в Агенцията по вписванията на 13.02.2018год.
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет
и пет) лева на декар.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
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ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот №61875.33.737 по кадастралната карта
на с.Райнино,община Исперих на собственика на законно построена сграда в имота.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на община Исперих е постъпило заявление за закупуване на
поземлен имот №61875.33.737 по кадастралната карта на с.Райнино с площ на имота
1548 кв.м с Акт за частна общинска собственост № 6771/19.11.2018 год. В имота има
построена селскостопанска сграда, собственост на Айше Хюсню Сюлейман с
нотариален акт № 124, том VIII, рег.№9335, дело №1248 от 2015год.
Продажбата на земя –частна общинска собственост на собственика на законно
построените върху нея сгради се извършва от кмета на общината без търг или конкурс
по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.42 от Наредба № 27 на
Общински съвет Исперих.
Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с
общински имоти за 2019г. за продажба. За него е съставен Акт за общинска
собственост, изготвени са актуална данъчна и пазарна оценки.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1. Има изявен интерес за закупуването на имота.
2. Реализиране на постъпления от продажбите.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се проведе
процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2019 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собственика на законно
построена сграда в него, както следва:
1. Поземлен имот №61875.33.737 (шестдесет и една хиляди осемстотин
седемдесет и пет точка тридесет и три точка седемстотин тридесет и седем) с начин на
трайно ползване ниско застрояване с площ 1 548 (хиляда петстотин четиридесет и
осем) кв.м по кадастралната карта на селото, одобрена с Заповед №РД-1831/03.06.2010г. на ИД на АГКК, с местонахождение на имота с.Райнино, ул.«Райна
Княгиня» № 1 А, община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с
№61875.33.168; №61875.33.170; №61875.33.169;№61875.33.413; № 61875.33.738;
№61875.33.736 и №61875.33.400, съгласно АЧОС № 6771 от 19.11.2018г. вписан в
Агенцията по вписванията на 19.11.2018год. на собственика на законно построената
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селскостопанска сграда, собственост на Айше Хюсню Сюлейман от с.Райнино, ул.
«Здравец» № 12, притежаваща нотариален акт № 124, том VIII, рег.№9335, дело №1248
от 2015год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 01.02.2019 г. в размер на 3 456,00 (три хиляди
четиристотин петдесет и шест) лева.
3.Данъчната оценка на имота е в размер на 3 232,20 (три хиляди двеста тридесет
и два лева и двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000185/12.02.2019 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, становището на председателя на постояната комисия по „Стопански
дейности и европейско развитие"
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
25.02.2019 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.02.2019 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК

Гласували общински
съветници

„ За”

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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6

4

4

0

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.02.2019 г. от
15.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
5

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
5

0

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Няма постъпило възражение от Кмета на кметство с. Райнино в деловодството
на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя.
Няма.
Заповядайте да грласувате.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 28.02.2019 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот №61875.33.737 по кадастралната карта
на с.Райнино,община Исперих на собственика на законно построена сграда в имота.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За
За

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

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

За
За
За
За

П
П
П
П

За
За
За
За

П
П
П
П

За

П

За
За
За
За

П
П
П
П

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
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№652

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се проведе
процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2019 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собственика на законно
построена сграда в него, както следва:
1. Поземлен имот №61875.33.737 (шестдесет и една хиляди осемстотин
седемдесет и пет точка тридесет и три точка седемстотин тридесет и седем) с начин на
трайно ползване ниско застрояване с площ 1 548 (хиляда петстотин четиридесет и
осем) кв.м по кадастралната карта на селото, одобрена с Заповед №РД-1831/03.06.2010г. на ИД на АГКК, с местонахождение на имота с.Райнино, ул.«Райна
Княгиня» № 1 А, община Исперих, област Разград при граници и съседи: имоти с
№61875.33.168; №61875.33.170; №61875.33.169;№61875.33.413; № 61875.33.738;
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№61875.33.736 и №61875.33.400, съгласно АЧОС № 6771 от 19.11.2018г. вписан в
Агенцията по вписванията на 19.11.2018год. на собственика на законно построената
селскостопанска сграда, собственост на Айше Хюсню Сюлейман от с.Райнино, ул.
«Здравец» № 12, притежаваща нотариален акт № 124, том VIII, рег.№9335, дело №1248
от 2015год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 01.02.2019 г. в размер на 3 456,00 (три хиляди
четиристотин петдесет и шест) лева.
3.Данъчната оценка на имота е в размер на 3 232,20 (три хиляди двеста тридесет
и два лева и двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000185/12.02.2019 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна и промяна
на предназначението на поземлен имот №0.67 в квартал 4 по регулационния план на
с.Тодорово, община Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Поземлен имот № 0.67 (нула точка шестдесет и седем) за който са отредени
УПИ I, УПИ II, УПИ XIII и УПИ XIV в квартал 4 по регулационния план на с.Тодорово
с площ 49 675 кв.м са както следва:
- УПИ I (римско първи) за озеленяване с площ 33 635 кв.м;
- УПИ II (римско две) за складове с площ 12 602 кв.м;
- УПИ XIII (римско тринадесет) за обществено застрояване с площ 1 775 кв.м
и
- УПИ XIV (римско четиринадесет) за обществено застрояване с площ 1 663
кв.м.
Местонахождението на имота е с.Тодорово, ул. „Мургаш“, община Исперих,
област Разград, при граници на имота: имоти с №72578.0.418, №72578.0.417,
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№72578.0.415, №72578.0.413, №72578.0.41, №72578.0.411, №72578.0.66, №72578.0.410,
№72578.0.28, №72578.0.27 и №72578.0.26 с Акт за публична общинска собственост
№5697 от 24.02.2014г.
През годините предназначението на поземлените имоти УПИ I и УПИ II не е
реализирано. Община Исперих възложи проект за изменение на плана за регулация, в
резултат на което се образуваха нови 18 броя самостоятелни поземлени имоти с нов
начин на предназначение – за нискоетажно жилищно застрояване.
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 вещитепублична 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
следните

Исперих да вземе

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, чл.8, т.1,
чл.62а, ал.5 от ЗУТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I.Дава съгласие за промяна предназначението на следните поземлени имоти,
влизащи в състава на имот № 0.67, квартал 4 с площ 49 675 кв.м с местонахождението
на имота е с.Тодорово, ул. „Мургаш“, община Исперих, област Разград, при граници на
имота: имоти с №72578.0.418, №72578.0.417, №72578.0.415, №72578.0.413,
№72578.0.41, №72578.0.411, №72578.0.66, №72578.0.410, №72578.0.28, №72578.0.27 и
№72578.0.26 с Акт за публична общинска собственост №5697 от 24.02.2014г. по
регулационния план на с.Тодорово, както следва:
1.УПИ I, квартал 4 от „за озеленяване“ в „за ниско застрояване“;
2.УПИ II, квартал 4 от „за складове“ в „за ниско застрояване“.
2. Обявява от публична в частна общинска собственост новообразуваните 18
броя поземлени имоти, образувани от делба на поземлен имот №0.67 (нула точка
шестдесет и седем) по регулационния план на с.Тодорово, ул. „Мургаш“, Община
Исперих, област Разград
поради промяна предназначението на гореописаните
урегулирани поземлени имоти, влизащи в състава на имота, описан в АПОС № 5697 от
24.02.2014год.
3. Извършената промяна следва да бъде отразена в съответния акт за публична
общинска собственост и да се съставят нови актове за частна общинска собственост.
II. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
III. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
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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.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, становището на председателя наводещата комисия
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.02.2019 г. от
15.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
5

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
5

0

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.02.2019 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Няма постъпило възражение от Кмета на кметство с. Тодорово в деловодството
на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя.
Няма.
Заповядайте да грласувате.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 28.02.2019 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
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Относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна и
промяна на предназначението на поземлен имот №0.67 в квартал 4 по регулационния
план на с.Тодорово, община Исперих
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За

П
П
П
П

За

П

За
За
За
За

П
П
П
П

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
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№653
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, чл.8, т.1,
чл.62а, ал.5 от ЗУТ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I.Дава съгласие за промяна предназначението на следните поземлени имоти,
влизащи в състава на имот № 0.67, квартал 4 с площ 49 675 кв.м с местонахождението
на имота е с.Тодорово, ул. „Мургаш“, община Исперих, област Разград, при граници на
имота: имоти с №72578.0.418, №72578.0.417, №72578.0.415, №72578.0.413,
№72578.0.41, №72578.0.411, №72578.0.66, №72578.0.410, №72578.0.28, №72578.0.27 и
№72578.0.26 с Акт за публична общинска собственост №5697 от 24.02.2014г. по
регулационния план на с.Тодорово, както следва:
1.УПИ I, квартал 4 от „за озеленяване“ в „за ниско застрояване“;
2.УПИ II, квартал 4 от „за складове“ в „за ниско застрояване“.
2. Обявява от публична в частна общинска собственост новообразуваните 18
броя поземлени имоти, образувани от делба на поземлен имот №0.67 (нула точка
шестдесет и седем) по регулационния план на с.Тодорово, ул. „Мургаш“, Община
Исперих, област Разград
поради промяна предназначението на гореописаните
урегулирани поземлени имоти, влизащи в състава на имота, описан в АПОС № 5697 от
24.02.2014год.
3. Извършената промяна следва да бъде отразена в съответния акт за публична
общинска собственост и да се съставят нови актове за частна общинска собственост.
II. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
III. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Съединяване на шест броя поземлени имоти и образуване на нов имот
с проектен номер 53.583, находящи се в с.Подайва, община Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Община Исперих е собственик на шест броя поземлени имоти в землището на
с.Подайва, както следва:
1.Поземлен имот №053015 с площ 2,300дка с начин на трайно ползване Нива с
АОС № 5912/07.08.2015г.
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2. Поземлен имот №053014 с площ
АОС № 5894/07.07.2015г.
3. Поземлен имот №053029 с площ
АОС № 6385/30.03.2017г.
4. Поземлен имот №053030 с площ
АОС № 6386/30.03.2017г.
5. Поземлен имот №053031 с площ
АОС № 6387/30.03.2017г.
6. Поземлен имот №053027 с площ
АОС № 5389/11.03.2013г.

1,999дка с начин на трайно ползване Нива с
3,037дка с начин на трайно ползване Нива с
3,037дка с начин на трайно ползване Нива с
3,037дка с начин на трайно ползване Нива с
3,881дка с начин на трайно ползване Нива с

При направена проверка на място и информация от кмета на с.Подайва се
установи, че от общата площ на имотите 17,295дка обработваемата част е около 15 дка
и за обособяването на тази част в самостоятелен поземлен имот е необходимо първо
имотите да се съединят. За целта е изготвена скица – проект за съединяване на
поземлените имоти от лицензирана фирма.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да обсъди и
приеме следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.53а, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се извършат изменения в кадастралната карта и кадастралния
регистър, въз основа на проект за изменение за съединяване на следните общински
поземлени имоти, както следва:
1.Поземлен имот №053015 с площ 2,300дка с начин на трайно ползване Нива с
АОС № 5912/07.08.2015г.
2. Поземлен имот №053014 с площ 1,999дка с начин на трайно ползване Нива с
АОС № 5894/07.07.2015г.
3. Поземлен имот №053029 с площ 3,037дка с начин на трайно ползване Нива с
АОС № 6385/30.03.2017г.
4. Поземлен имот №053030 с площ 3,037дка с начин на трайно ползване Нива с
АОС № 6386/30.03.2017г.
5. Поземлен имот №053031 с площ 3,037дка с начин на трайно ползване Нива с
АОС № 6387/30.03.2017г.
6. Поземлен имот №053027 с площ 3,881дка с начин на трайно ползване Нива с
АОС № 5389/11.03.2013г.
като се обособява нов имот с проектен номер №53.583 с проектна площ 17,295 дка
с начин на трайно ползване Нива при съседи: имоти 52.3; 53.16; 10.9901;
53.111;53.18;53.582 и 53.17.
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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 председателя наводещата комисия
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.02.2019 г. от
15.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
5

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
5

0

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на
25.02.2019 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Няма постъпило възражение от Кмета на кметство с. Подайва в деловодството
на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя.
Няма.
Заповядайте да грласувате.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 28.02.2019 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна и
промяна на предназначението на поземлен имот №0.67 в квартал 4 по регулационния
план на с.Тодорово, община Исперих
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За

П
П
П
П

против

Въздържал се

П

За
За
За
За

П
П
П
П

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
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
22
1
1
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№654

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.53а, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се извършат изменения в кадастралната карта и кадастралния
регистър, въз основа на проект за изменение за съединяване на следните общински
поземлени имоти, както следва:
1.Поземлен имот №053015 с площ 2,300дка с начин на трайно ползване Нива с
АОС № 5912/07.08.2015г.
2. Поземлен имот №053014 с площ 1,999дка с начин на трайно ползване Нива с
АОС № 5894/07.07.2015г.
3. Поземлен имот №053029 с площ 3,037дка с начин на трайно ползване Нива с
АОС № 6385/30.03.2017г.
4. Поземлен имот №053030 с площ 3,037дка с начин на трайно ползване Нива с
АОС № 6386/30.03.2017г.
5. Поземлен имот №053031 с площ 3,037дка с начин на трайно ползване Нива с
АОС № 6387/30.03.2017г.
6. Поземлен имот №053027 с площ 3,881дка с начин на трайно ползване Нива с
АОС № 5389/11.03.2013г.
като се обособява нов имот с проектен номер №53.583 с проектна площ 17,295 дка с
начин на трайно ползване Нива при съседи: имоти 52.3; 53.16; 10.9901;
53.111;53.18;53.582 и 53.17.
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.
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ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Разпределение на субсидия на спортните клубове от община Исперих
за 2019 година

адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С решение № 623/ 24.01.2019г. /Протокол № 57/ на Общински съвет - Исперих е
определен общият размер на разходите за спортни клубове за спортна дейност за 2019г.
В тази връзка, Общинска администрация предлага средствата да бъдат разпределени
както следва:
 СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“ – 13 000,00лв.;
 СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“ – 10 000,00лв.;
 СНЦ „Футболен клуб „Левски - Подайва“ – 3 000,00лв.;
 СНЦ „Футболен клуб „Стрела“ – 6 000,00лв.;
 СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“ – 6 000,00лв.;
 СНЦ „Колоклуб „Димитровец - Исперих“ – 2 000,00лв.;
 СНЦ „Спортен клуб „Адреналин в кръвта“ – 2 000,00лв.;
 СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса - Исперих“ – 4 000лв.;
 СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“ – 3 000,00лв.;
 СНЦ „Ученически спортен клуб „Ханове 2018“ – 3 000лв.
С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Разпределя субсидия на спортните клубове от община Исперих за 2019
година, както следва:
 СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“ – 13 000,00лв.;
 СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“ – 10 000,00лв.;
 СНЦ „Футболен клуб „Левски - Подайва“ – 3 000,00лв.;
 СНЦ „Футболен клуб „Стрела“ – 6 000,00лв.;
 СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“ – 6 000,00лв.;
 СНЦ „Колоклуб „Димитровец - Исперих“ – 2 000,00лв.;
 СНЦ „Спортен клуб „Адреналин в кръвта“ – 2 000,00лв.;
 СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса - Исперих“ – 4 000лв.;
 СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“ – 3 000,00лв.;
 СНЦ „Ученически спортен клуб „Ханове 2018“ – 3 000лв.
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2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Димитрова, като председател на водеща комисия.
Екатерина Димитрова –Председател на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм».
На заседание ПК по „ Образование, култура спорт и туризъм” проведено на
25.02.2019 г. от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
5

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
5

0

0

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

на

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

Гюнел Мюсреф –Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на
25.02.2019 г. от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
4

0

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.02.2019 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

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

на

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

Редовно заседание на 28.02.2019 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Разпределение на субсидия на спортните клубове от община Исперих
за 2019 година
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За

П
П
П
П

За

П

За
За
За
За

П
П
П
П

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
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№655
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
3. Разпределя субсидия на спортните клубове от община Исперих за 2019
година, както следва:
 СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“ – 13 000,00лв.;
 СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“ – 10 000,00лв.;
 СНЦ „Футболен клуб „Левски - Подайва“ – 3 000,00лв.;
 СНЦ „Футболен клуб „Стрела“ – 6 000,00лв.;
 СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“ – 6 000,00лв.;
 СНЦ „Колоклуб „Димитровец - Исперих“ – 2 000,00лв.;
 СНЦ „Спортен клуб „Адреналин в кръвта“ – 2 000,00лв.;
 СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса - Исперих“ – 4 000лв.;
 СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“ – 3 000,00лв.;
 СНЦ „Ученически спортен клуб „Ханове 2018“ – 3 000лв.
4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Разработване на ПУП–ПП (парцеларен план) за Изграждане на ел.
захранване на поземл. имот № 15953.65.597 по плана на Стопански двор с. Голям
Поровец , общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание
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адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
От Петьо Николов Петков, има подадено Заявление до Кмета на Община Исперих с
Вх. № УТ-95/01.02.2019 год. за Разработване на ПУП – ПП (парцеларен план) за
Изграждане на ел. захранване на поземл. имот № 15953.65.597 по плана на Стопански
двор с. Голям Поровец, общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание .
Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване на
ПУП – ПП, 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
РЕШЕНИЕ:
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за
Изграждане на ел. захранване на поземл. имот № 15953.65.597 по плана на Стопански
двор с. Голям Поровец , общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание, на
основание 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 ел.
захранване на поземл. имот № 15953.65.597 по плана на Стопански двор с. Голям
Поровец , общ. Исперих, обл. Разград
2. Одобрява 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 Кмет.
Моля, становището на председателя на постояната комисия по „Стопански
дейности и европейско развитие"
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
25.02.2019 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.02.2019 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.02.2019 г. от
15.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
5

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
5

0

0

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

на

адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Няма постъпило възражение от Кмета на кметство с. Голям Поровец.
Въпроси, предложения, мнения по проекта за решение иматели колеги.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№656
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за
Изграждане на ел. захранване на поземл. имот № 15953.65.597 по плана на Стопански
двор с. Голям Поровец , общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание, на
основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ
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Общински съвет Исперих РЕШИ :
1.Разрешава Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за Изграждане на ел.
захранване на поземл. имот № 15953.65.597 по плана на Стопански двор с. Голям
Поровец , общ. Исперих, обл. Разград
2. Одобрява 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 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Одобряване на ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на
водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот № 10015.20.153,
местност “Коджа Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Изработген е ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на водопроводно
отклонение за захранване на поземлен имот № 10015.20.153, местност “Коджа
Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово и е разгледан на заседание на
Общински експертен съвет за устройство на територия – Протокол № 1 т. 5 / 25.01.
2019 год.
Съгласно изискванията на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,
ПУП – ПП за обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места, се одобрява с
Решение на Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците,
предвид което предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Предвид необходимостта от одобряването на ПУП – ПП (парцеларен план) за
изграждане на водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот №
10015.20.153, местност “Коджа Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово,
и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на
водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот № 10015.20.153,
местност “Коджа Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово
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2. 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 примането 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 Кмет.
Моля, становището на председателя на постояната комисия по „Стопански
дейности и европейско развитие"
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
25.02.2019 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.02.2019 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на

адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Няма постъпило възражение от Кмета на кметство с. Голям Поровец.
Въпроси, предложения, мнения по проекта за решение иматели колеги.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
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Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№657
Съгласно изискванията на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,
ПУП – ПП за обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места, се одобрява с
Решение на Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците,
предвид което предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Предвид необходимостта от одобряването на ПУП – ПП (парцеларен план) за
изграждане на водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот №
10015.20.153, местност “Коджа Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово,
и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на
водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот № 10015.20.153,
местност “Коджа Екинлик”, Стопански двор, по КККР на с. Вазово
2. 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 примането 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 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула – зоместник Кмет на община
Исперих.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Исперих с проектно
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.,
Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,
Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 2”
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
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Айджан Бейтула – зоместник Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Министерството на труда и социалната политика обяви набирането на проектни
предложения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.,
Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,
Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”
Бюджетна линия: BG05M9OP001-2.040.
Процедурата цели подобряване качеството на живот и възможностите за
социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на
мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за
предоставянето им.
Специфичната цел на операцията е да се създаде модел за патронажни грижи за
възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни
увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални
услуги в техните домове.
Операцията е в съответствие с Мярка 2 (операция 6): Осигуряване на
патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравносоциални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора на Плана за
действие за периода 2018-2021г. за изпълнение на Националната стратегия за
дългосрочна грижа, приет с РМС № 28/ 19.01.2018г. и е част от цялостния процес на
деинституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора и
изграждане на алтернативна подкрепа в общността чрез предоставянето на качествени
и достъпни услуги за дългосрочна грижа.
Дейностите по процедурата са насочени изцяло към възрастни хора над 65
години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и към хора с
увреждания. Интегрираните здравно-социални услуги следва да се предоставят за
период не по-малък от 12 месеца като всяко лице от целевата група може да получава
услуги до 2 часа на ден.
Допустими за финансиране са следните дейности:
 Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за
нуждаещи се лица с увреждания и възрастни;
 Психологическа подкрепа, консултиране;
 Обучение и супервизия на персонала;
 Ремонти, обзавеждане и оборудване на подходящи помещения, включително
и закупуване на транспортни средства за извършване на мобилната работа /на
обща стойност до 50 000лв./.
По процедурата не се изисква съфинансиране от кандидата и безвъзмездната
финансова помощ възлиза на 100%.
Съгласно условията за кандидатстване е необходимо към проектното
предложение да се приложи Решение на Общински съвет, в което да бъде изразено
съгласие за подаване на проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и в изпълнение на Условия за кандидатстване по процедура
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чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Процедура
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2”.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички необходими
действия при кандидатстването и реализирането на проекта.
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф –Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на
25.02.2019 г. от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.

Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
4

0

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих
Заповядайте г-жо Димитрова
Екатерина Димитрова –Председател на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм».
На заседание ПК по „ Образование, култура спорт и туризъм” проведено на
25.02.2019 г. от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
5

Резултати от гласуването:
„ За”
„ Против”
„Въздържал се”
5

0

0

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

на
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Въпроси, предложения, мнения по проекта за решение иматели колеги.
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим - общински съветник от политически представената група
на ДПС.
Поздравявам заместник Кмета г-жа Бейтула и нека за всяко заседание да ни
представя по един проект.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Други желаещи да вземат отношение.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№658
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и в изпълнение на Условия за кандидатстване по процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Процедура
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2”.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички необходими
действия при кандидатстването и реализирането на проекта.
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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ТОЧКА 19 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 46913.93.7., местност
„ Азман кулак“ – Землище с. Малък Поровец, общ. Исперих, обл. Разград.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
От Махмуре Самедин Хюсмен – Управител на “Северагро” ЕООД – гр.
Исперих е постъпило Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ207/26.02.2019 год. за Разработване на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 46913.93.7
местност “Азман кулак” - Землище с. М. Поровец, общ. Исперих, обл. Разград, по
смисъла на чл. 109 ал. 1, т. 3 от ЗУТ с тенденция промяна предназначението на земята
от “Земеделска” за “Производствени и складови дейности” с предвиждане
изграждане на 3 бр. рибарници за отглеждане на риба и спортен риболов, 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 се разрешава с Решение на Общинския съвет, прието с мнозинство от
общия брой на съветниците, предвид което предлагам Общинския съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот №
46913.93.7, местност “Азман кулак - Землище с. Малък Поровец общ. Исперих, обл.
Разград, с тенденция промяна предназначението на земята от “Земеделска” за
“Производствени и складови дейности”, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА
и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот№ 46913.93.7,
местност “Азман кулак”- Землище с. Малък Поровец общ. Исперих, обл. Разград, с
тенденция промяна предназначението на земята от “Земеделска” за “Производствени
и складови дейности”
2. Одобрява представеното Задание
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен 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 гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната е разгледана от ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие“
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
25.02.2019 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
7

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя.
Няма.
Моля, да преминем към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№659
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот №
46913.93.7, местност “Азман кулак - Землище с. Малък Поровец общ. Исперих, обл.
Разград, с тенденция промяна предназначението на земята от “Земеделска” за
“Производствени и складови дейности”, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА
и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот№ 46913.93.7,
местност “Азман кулак”- Землище с. Малък Поровец общ. Исперих, обл. Разград, с
тенденция промяна предназначението на земята от “Земеделска” за “Производствени
и складови дейности”
2. Одобрява представеното Задание
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен 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 гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
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ТОЧКА 20 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания и становища на граждани.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред.
Няма.
Преминаваме към последна точка от дневния ред.

ТОЧКА 21 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения по тази точка от дневния ред имате ли?
Няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното заседание на Общински
съвет Исперих проведено на 28.02.2019 г., което приключи в 19.45 часа.
Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра по един за
Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за
архива на Общински съвет Исперих

Адв. Даниел Димитров Йорданов
Председател Общински съвет - Исперих

Сейде Султанова
Протоколист:
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