ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№3
от проведеното редовно заседание на Общински съвет - Исперих на
27.12.2019 година
Днес 27.12.2019 г. от 16.00 часа в заседателната залата на Община Исперих се
проведе редовно заседание на Общински съвет Исперих. .
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 28 общински
съветници. Отсъства общинския съветник Екатерина Великова Димитрова. Заседанието е
насрочено по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА. На редовното заседание присъстват,
Кмета на общината, заместник Кметовете на община Исперих г-н Ариф Ахмед и Аксел
Кючюк, Кметовете на кмествата в община Исперих, кметските наместници и граждани.
Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на
Общински съвет Исперих.
Преди да преминем към обсъждане на проекто дневения ред искам да Ви
информирам, че в деловодството на Общински съвет Исперих с Вх.№ 323 са входирани
Декларация от общинските съветници от листата на „ Земеделски народен съюз“ с която
декларират, че считано от 16.12.2019г. се присъединяват към групата на ПП „ ГЕРБ“.
С Декларация Вх. № 324 от 23.12.2019г. Кметовете на кметства с. Бърдоква, с.
Вазово, с. Драгомъж, с.Йонково, с. Печеница, с. Райнино, с. Свещари и с. Яким Груево в
община Исперих избрани от листата на „ Земеделски народен съюз“ считано от
16.12.2019г. се присъединяват към ПП „ ГЕРБ“.
Постъпила е и Декларация с Вх. № 329 от 23.12.2019г. от общинския съветник
Турхан Исмаил Ибрям избран от листата на „ Земеделски народен съюз“, с която
декларация декларира, че се присъединява към групата на ПП „ Движение за права и
свободи“.
Постъпило е заявление с Вх.№ 320 от 18.12.2019г. от общинския съветник Аксел
Кючюк общински съветник от ПП „ Движение за права и свободи“, с което същия заявява,
че желае да бъдат прекратени правомощията му като общински съветник.
С писмо Вх. № 327 от 23.12.2019г. Общинска избирателна комисия – Исперих ни
изпраща Удостоверение № 30 от 20.12.2019г. на Танер Сали Закир за избран общински
съветник, издигнат от листата на ПП „ Движение за права и свободи“.
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Предлагам преди да преминем към обсъждане на проекто дневния ред на днешното
редовно заседание г-н Танер Закир да излезе отпред и положи клетва за да може да
участва в работата на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Закир.
Повтаряйте след мен.
„ Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и
законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на
гражданите от Исперихска община и да работя за тяхното благоденствие”.
Заклех се.
/ Танер Закир положи подписа си на клетвения лист/
Заемете местото си г-н Закир.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към обсъждане на проекто дневния ред.
Правя предложение като точка 2 от дневния ред да бъде включено: Избор на
заместник Председатели на Общински съвет Исперих.
Други предложения.
Заповядайте г-н Димитров.
Даниел Димитров – общински съветник.
Уважаеми г-н Председател,
Считам, че не е разумно в последния момент да се внася такова предложение по
ред причини. Докладната записка за състава и председатели на постояните комисии е с
многоточие, липсва персонално изражение за всяка една от комисиите. Това прави избора
на всеки един общински съветник изключително неинформирано.Така, че в този случай
считам, че избирането на замесник председатели не е редно след като не сме уточнили
броя на тези комисии. Изборът на постояни комисии, председатели на постояните
комисии и състав не касае избора на заместник председатели, тъй като заместник
председателите са и членове или председатели на постояните комисии. За това правя
процедурно предложение нека първо да се сформират политическите групи в Общинския
съвет и едва след това да говорим за заместник председатели. Така избора на заместник
председатели изглежда несериозно.
Благодаря.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Искам първо да отговоря на г-н Димитров. Вие от как се сформира новия общински
съвет не сте присъствали на заседание, както и на заседанията за предварително
разглеждане на докладните записки. На 23.12.2019г. на общото заседание за
предварително разглеждане на докладните записки прочетох имената на общинските
съветници, кой в коя комисия е пожелал.
Има ли други предложения, мнения по дневния ред.
Няма.
Преминаваме към гласуване на целия дневен ред с направеното предложение, като
т.2 да бъде включено и Избор на заместник председатели.
Моля, колеги да преминем 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
28
15
0
13

Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Гюнел Мюсреф – общински съветник.
Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
/мандат 2019-2023 г./
2. Избор на заместник председатели на Общински съвет Исперих.
3. Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Избор на председатели и състав на постоянните комисии.
4. Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Определяне на представител от Общински съвет – Исперих в Областния
съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Разград.
5. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Одобряване на план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци
и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на
Община Исперих за 2020 г.
6. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Избор на делегати и заместник делегати за отчетно – изборното

общо събрание на Сдружение „Толерантност”
7. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Приеманe на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Исперих за 2020 г.
8. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на
поземлен имот № 20609.32.3
(широколистна гора), местност “Асанова гора” по КККР на Землище Делчево, общ.
Исперих, обл. Разград , и одобряване на Задание
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9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
10. Разни.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Гюнел Мюсреф – общински съветник.
Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
/мандат 2019-2023 г./
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – общински съветник.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 2 по Протокол № 1 от 05.11.2019г. на основание чл. 21, ал.1, т.1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Исперих
избра временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация в състав:
1. Гюнел Мюсреф
2. Аксел Кючюк
3. Росица Митева
4. Хамди Нурула
5. Сали Назиф
6. Даниел Димитров
7. Юнуз Хаккъ
Проекта на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация бе
изготвен в срок и публикуван в сайта за обществено обсъждане. До настоящия момент не
са постъпили в деловодството на Общински съвет - Исперих становища, предложения и
мнения от граждани.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
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1.Приема Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019-2023
г.
Решението да бъде изпратено на Кмета на общината и Областния Управител на
Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му
пред Административен съд Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Мюсреф.
Въпроси, мнения, предложения имате ли?
Заповядайте г-н Димитров.
Даниел Димитров – общински съветник.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Устройствения правилник за организацията и дейноста на Общински съвет
Исперих е сериозен правоопределящ документ. Правилно отбелязахте г-н Председател, че
не съм участвал в заседанията на времената комисия за изготвяне на правилника, но имам
някои предложения и бележки по така изготвения правилник и считам, че те са
незаконосъобразни и противоречиви на ЗМСМА. И така отделно от това противоречат на
Конституцията на РБ и следва да ги обсъдим преди да приемем този документ.
На първо врем ще си позволя да кажа, че в чл.5 е записано, « Общински съвет
заседава в заседателната зала на общинска администрация гр. Исперих, ул. Дунав» №2 от
17.00ч., всеки последен четвъртък от месеца, освен когато реши да заседава на друго
място и в друго време». Редакцията на този член се обесмисля, тъй като в чл.25 от
ЗМСМА казва как се свиква съвета на заседание.От друга страна систематическото
тълкуване на този текст мисля, че трябва да бъде пренес към глава осем –«заседание на
Общински съвет или към чл.40».
Правя предложение за промяна в чл. 17, ал.1, т.3, където е записано « с влизане в
сила на акта, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси».
Уважаеми колеги, в параграф 3 от Закона за предотвратяване на корупцията и за
отнемане на незаконо придобито имущество от 2018г. такъв закон не съществува.
Считам също, че разпоредбата на чл.17, ал.4 с текст « до три месеца от
конструирането на общинския съвет не може да се иска предсрочно прекратяване на
пълномощията на председателя на общински съвет» независимо от какво е продиктувано
внасянето на тази разпоредба в Правилника то тя противоречи изцяло на ЗМСМА и на
други закони. Първото прекратяване е формирано от три точки предвидени в ЗМСМА, но
ще бъда конкретен. Тъй като председателя е и общински съветник това не означава, че
правомощията му не могат да бъдат прекратени предсрочно и в качеството му на
председател. Например има влязла в сила осъдителна присъда « лишаване от свобода»,
това задължително прави общинския съветник независимо дали е председател
необходимост от прекратяване на пълномощията. Те се прекратяват и при смърт. Този
текст е абсурден в тази му част.
Следващото в чл. 20, ал.5 считам, че там не е изяснено как общинския съветник
има право да отправя питания към Кмета на общината. Така е написан текста, че излиза,
че питането трябва да е внесено най-малко 45 дни преди самото заседание. Това по
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никакъв начин не дава възможност на общинския съветник в качеството си на орган за
местно самоуправление да задава питанията си в самото заседание.
Следващо в чл. 21 – възнаграждения на общинския съветник там е посочено, че
уважителните причини за отсъствие се преценяват от председателя. Не може тази оценка
да бъде оставена на субективното мнение на председателя. Дали една причина е
уважителна или не е отделно от това по отношение на възнаграждението.
В чл. 21 за общински съветник и председател на постояните комисии. Има
постояни комисии, които са с по голямо натоварване и други с по малко натоварване, като
една от тези комисии е ПК за предотвратяване на корупцията. Когато тя не заседава през
този месец как ще се определя възнаграждението на членовете на тази комисия, когато тя
не заседава по причини, че няма докладни за разглеждане.
Следващо в чл. 63, ал.2 е налице кулизия и отношение по чл. 29 от ЗМСМА
регламентира воденето на протокол. В чл. 63, ал.2 не давате възможност общинските
съветници да извършват проверка на съставянето на протокола.
И преди да приключа искам да Ви дам едно Предложение подписано от 13
общински съветника, с което се предлага заместник председателя на Общински съвет
Исперих да бъде един.
/ г-н Димитров предостави Предложението на Председателя на Общински съвет
Исперих/.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли други желаещи да вземат отношение .
Заповядайте г-н Хаккъ.
Юнуз Хаккъ – общински съветник.
Уважаеми колеги общински съветници,
Казвам се Юнуз Хаккъ общински съветник от листата на ДБ. Ако г-н Димитров
като юрист присъстваше на заседанията на времената комисия където е член още там тези
посочени от Вас за незаконосъобразни основания можеха да се корегират.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли други желаещи да вземат отношение.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – общински съветник.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Считам, че този правилник е незаконоиздържан. В глава VI е отпаднало – „
общински съветник напуснал групата остава независим“.
Присъствах на заседанията на времената комисия, но там не се стигна до едино
мнение по някои от членовете. А да включвате в дневния ред точка избор на заместник
председатели това не е спешно.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Други мнения.
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Вече четвърти мандат съм общински съветник. Никой няма право да ограничава
общинския съветник да изказва мнението си на тази трибуна. Винаги съм бил критичен и
6

към председателя на Общински съвет и към Кмета на общината, както и към
администрацията при представянето на докладните записки. Ако почнем още от първото
заседание избирателно да си поставяме нещата значи никой никого няма да слуша. За това
когато има явни и доказани разминавания в този правилник ние трябва добре да ги
обмислим и като общински съветници нямаме право да погазване законите на
страната.Всеки съветник трябва навреме да се запознае със докладните и така да са
съставени същите , че да ни стане ясно. Става дума за докладната за план сметката за
разходите по третиране на битовите отпадаци. За сметта са опоменати само сумите от 95
лева и за 1 500 000 лв., но не стана ясно за какво става въпрос.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Други желаещи?
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – общински съветник.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Аз като председател на тази времена комисия за изготвяне на този правилник Ви
призовавам да приемем този правилник и ако той е незаконосъобразен както се
аргументира г-н Димитров ще бъде върнат за ново разглеждане от Областния управител.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги общински съветници,
Предлагам да преминем към гласуване на проекто Правилника за организацията и
дейноста на общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодествието му с
общинска администрация / мандат 2019-2023г./
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
28
14
13
1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 17
На основание чл. 21, ал.3 и във връзса с чл. 27, ал.3 от ЗМСМА, липса на кворум
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
НЕ ПРИЕМА Правилника за организацията и дейноста на общински съвет
Исперих, неговите комисии и взаимодествието му с общинска администрация / мандат
2019-2023г./
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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.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги,
След като Правилника за организацията и дейноста на общински съвет Исперих,
неговите комисии и взаимодествието му с общинска администрация / мандат 2019-2023г./
не се прие отеглям следващите две точки от дневния ред, а именно:
т.2 Избор на заместник председатели на Общински съвет Исперих.
Т.3 Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Избор на председатели и състав на постоянните комисии.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Определяне на представител от Общински съвет – Исперих в Областния
съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Разград.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно на чл. 64а от Закона за защита при бедствия за подпомагане изпълнението
на дейностите по чл. 64 от същия закон от страна на Областния управител на област
Разград, се създава Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на
Област Разград.
Съгласно чл. 64а, ал.2 от Закона за защита при бедствия членове на съвета са
кметовете на общини или оправомощени техни представители, по един представител на
общинския съвет от всяка община на територията на областта и други.
Предвид настъпилите промени след местните избори Общински съвет Исперих
трябва да вземе решение за определяне на представител в Областния съвет за намаляване
на риска от бедствия на територията на област Разград.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и
чл. 64а, ал.2, във връзка с ал.1 от Закона за защита при бедствия
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
1. Избира Билгин Мустафа Билял за представител на Общински съвет Исперих в
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Област
Разград.
2. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния
управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения имате ли?
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
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 18
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и чл. 64а, ал.2, във връзка с ал.1
от Закона за защита при бедствия
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
1. Избира Билгин Мустафа Билял за представител на Общински съвет Исперих в
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Област
Разград.
2. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния
управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Одобряване на план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община
Исперих за 2020 г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно чл.62 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, такса за битови отпадъци
се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други
съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места.
В съответствие с изискванията на чл. 66, ал. 1 от същия закон, общинска администрация
изготви план-сметка за финансовите разходи за дейностите по събирането, включително
разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
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експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; и почистване
на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване.
В Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, на общините са вменени допълнителни
отговорности, с които се увеличават разходите по дейностите, включени в годишната плансметка, а именно:
- месечни отчисления за закриване и следексплоатационни грижи на регионалното
депо /чл. 60 от ЗУО/, като размерът на тези отчисления е в левове за тон депониран отпадък
и е определен по реда на Наредба № 7 от 19.12.2013 за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци – за 2020 г. размерът е 3,86 лв. / три лв. и 86 ст./;
- отчисления за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци /чл.64
от ЗУО/, като размерът на тези отчисления е в левове за тон депониран отпадък и е
определен с Наредба № 7 от 19.12.2013 за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци –
95,00 лв. / деветдесет и пет лв. / за 2020 г.
В зависимост от вида и характера на планираните разходи, същите са разпределени по
видове дейности в план-сметка /Приложения 1, 2 и 3/ към настоящата докладна записка.
Изготвена е план-сметка на разходите за дейностите по третирането на битовите отпадъци и
поддържане чистотата на териториите на населените места в община Исперих за 2020 г. на
обща стойност в размер на 1 581 060 лв. / един милион петстотин осемдесет и една хиляди и
шестдесет лв./
Предвид гореизложеното, предлагам Общинския съвет - Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците и чл. 19, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет
Исперих за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Исперих,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ:
1. Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2020 г., както
следва:
1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2020 г.
/Приложение № 1/ в размер на 1 581 060 лв. / един милион петстотин осемдесет и една хиляди
и шестдесет лв./
1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на селата в община Исперих за 2020 година /Приложение № 2/ в
размер на 423 720 лв. / четиристотин двадесет и три хиляди седемстотин и двадесет лева. /
1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на гр.Исперих за 2020 година /Приложение № 3/ в размер на 1 157
340 лв. / един милион сто петдесет и седем хиляди триста и четиридесет лева./
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Приложения:
Приложение № 1 – План-сметка на обобщените разходи за дейностите по третиране на
битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите на населените места в община
Исперих за 2020 г.
Припожение № 2 – План-сметка на разходите за дейностите по третиране на битовите
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на селата в община Исперих за 2020 г.
Приложение № 3 – План-сметка на разходите за дейностите по третиране на битовите
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на град Исперих за 2020 г.
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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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя?
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник.
Въпроса ми е с какъв товар са камионите извозващи сметта и колко струва това на
община Исперих.
Обстоен отговор на г-н Фераим бе дадено от г-жа Янка Митева – Директор
дирекция ИРФ.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Други желаещи да вземат отношение по докладната записка.
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
28
26
0
2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 19
На основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците и чл. 19, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет
Исперих за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Исперих,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ:
1. Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2020 г., както
следва:
1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2020 г.
/Приложение № 1/ в размер на 1 581 060 лв. / един милион петстотин осемдесет и една хиляди
и шестдесет лв./
1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на селата в община Исперих за 2020 година /Приложение № 2/ в
размер на 423 720 лв. / четиристотин двадесет и три хиляди седемстотин и двадесет лева. /
1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на гр.Исперих за 2020 година /Приложение № 3/ в размер на 1 157
340 лв. / един милион сто петдесет и седем хиляди триста и четиридесет лева./
Приложения:
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Приложение № 1 – План-сметка на обобщените разходи за дейностите по третиране на
битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите на населените места в община
Исперих за 2020 г.
Припожение № 2 – План-сметка на разходите за дейностите по третиране на битовите
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на селата в община Исперих за 2020 г.
Приложение № 3 – План-сметка на разходите за дейностите по третиране на битовите
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на град Исперих за 2020 г.
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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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров.
Даниел Димитров – общински съветник.
Не съм против докладната записка, но съгласно чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА по тази
докладна записка решенията се вземат поименно.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Избор на делегати и заместник делегати за отчетно – изборното

общо събрание на Сдружение „Толерантност”
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с постъпило писмо от Сдружение „Толерантност” с вх.№ К-5080 от
28.11.2019г., относно организирането и провеждането на общо отчетно–изборно събрание
на Сдружение „Толерантност” през първото полугодие на 2020 г. е необходимо да
определим представители (делегат и заместник делегат).
Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Определя за делегат на общото отчетно-изборно събрание на Сдружение
„Толерантност” - Кмета на община Исперих.
2. Определя за заместник-делегат на общото отчетно-изборно събрание на
Сдружение „Толерантност” - Заместник кмет на община Исперих.
Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
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Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси имате ли?
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева- общински съветник.
Въпроса ми е каква е сумата на членския внос? От кога сме членове на сдружение „
Толерантност“ защото предния мандат нямам спомен да сме избирали делегат за
сдружението.
Предлагам докладната записка да бъде оттеглена за следващо заседание за да се
запознаем с фактите.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Членството в това сдружение не е прекратявано. Сдружението разполага с експерти
за подготовка на проекти за кандидатстване по Европрограмите.
Постъпи предложение за 10 минутна почвка.
След почивката общинските съветници заеха местата си. Общия брой присъстващи
общински съветници е 28.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Отговарям на питането на г-жа Митева. Годишния членски внос е в размер на 6 048
лв.
Бейти Бекир –Председател на Общински съвет Исперих.
Госпожо Митева доволна ли сте?
Росица Митева – общински съветник.
Благодаря за информацията. От кога не е плащан членския внос и ще трябва ли да
се внася членски внос за минали години. Не е ли по добре общината да дава тези пари на
външни фирми за изготвяне на проекти и все пак в общината има отдел проекти.
Благодаря.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Няма да има връщане назад.
Бейти Бекир –Председател на Общински съвет Исперих.
Остава ли г-жо Митева предложението Ви за оттегляне на докладната записка.
Отговор от г-жа Митева – оттегля предложението си за отегляне на докладната
записка.
Бейти Бекир –Председател на Общински съвет Исперих.
И аз колеги смятам, че имаме нужда от членство в сдружение „ Толерантност“.
Сега да преминем към гласуване, което е поименно.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 27.12.2019 г. от 16.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Избор на делегати и заместник делегати за отчетно – изборното

общо събрание на Сдружение „Толерантност”
№

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
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”
Въздържал се

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

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
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
28
13
6
9
21

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
№20

На основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. НЕ ПРИЕМА Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Избор на делегати и заместник делегати за отчетно – изборното

общо събрание на Сдружение „Толерантност”
Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на
областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на
Административно процесуалния кодекс.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Приеманe на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Исперих за 2020 г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Шукри.
инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Народните читалища са институции, които работят за опазване и съхранение на
българския дух и култура. Те са юридически лица с нестопанска цел, пазители на
нематериалното ни културно наследство.
Основната цел на тези културни институции е да откликват на нуждите на местното
население, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни културнообразователни центрове.
Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата, общините
формират и реализират своята политика за закрила и развитие на културата, съчетавайки
принципите на националната културна политика с местните условия и традиции, а в
изпълнени на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, Кметът на общината внася
направените предложения в общинския съвет, който приема годишна програма за
развитие на читалищната дейност в съответната община.
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В тази връзка предлагам на Вашето внимание проект на Годишна програма за
развитие на читалищната дейност в община Исперих за 2020 г., разработена на базата на
предвидени дейности от местните читалища.
Същата е съобразена със стратегическите документи за развитие на община
Исперих и цели обединяването на ресурсите и усилията на всички заинтересовани страни
за утвърждаване на народните читалища като стабилен фактор за развитието на местната
култура и гражданско общество.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Исперих да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
На основание на чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища и респ.чл.18, ал.1 и
ал.2, т.9 от Закона за закрила и развитие на културата
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Исперих за 2020 г.
2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Решението подлежи на контрол по реда на чл.45, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
I. ВЪВЕДЕНИЕ:
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих за 2020
година се създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз
основа на представените читалищни програми за развитие за следващата календарна
година.
Тя е съобразена със стратегическите документи за развитие на община Исперих.
Целта на програмата е да подпомогне годишното планиране, организиране и
реализация на комплекса от читалищни дейности, както и да съдейства за повишаване
активността на читалищните ръководства за превръщането на културните институции в
духовни центрове, работещи в полза на общността.
II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност
в община Исперих;
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2. Запазване на обичаите и традициите на населението в общината;
3. Обмен между културите на различните етноси;
4. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението;
5. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите на
науката, изкуството и културата;
6. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната
идентичност;
7. Повишаване на капацитета и институционалното израстване на читалищата, както и
доверието на местната общност в тях;
8. Партниране с местното самоуправление в развитието на обществените и в частност на
културните процеси.
III. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ:
1. Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, читални, както и създаване и
поддържане на електронни информационни мрежи;
2. Развитие и подпомагане на любителското и художественото творчество, чрез създаване
на колективи и изпълнители в различните жанрове на изкуството, за които има
необходимите условия;
3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти, чествания
и младежки дейности;
4. Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини;
5. Събиране и разпространяване на знания за родния край;
6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги на населението.
IV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА
ИСПЕРИХ:
На територията на община Исперих развиват дейността си 24 читалища, които
задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитието и обогатяването на
културния живот, както и запазват обичаите и традициите на българския народ.
Към 22 читалища функционират и библиотеки, единствено в НЧ „Рома-Вазово-2007“
с. Вазово няма обособена такава, поради неудобството на сградата, в която се помещава, а
към НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих нефункционира такава, поради наличието на
централна общинска библиотека.
По силата на § 4 (1) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за
народните читалища на тези институции са предоставени за безвъзмездно ползване и
стопанисване сградите, в които се помещават.
Днес един от основните проблеми пред читалищата в общината е амортизиралата
материална база. Сградите на читалищата се нуждаят от ремонтни дейности, за които
читалищните настоятелства не мога да отделят средства.
Община Исперих търси решения на съществуващите проблеми чрез финансиране със
средства от фондове на Европейския съюз.
През 2015 година по проект, финансиран от Програма за развитие на селските
райони 2007–2014 г. бяха ремонтирани сградите на НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко
Йонково, НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва и НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари.
През 2016 година проектните предложение за ремонтни дейности на сградите на
читалищата в с.Йонково, с.Лудогорци, с.Лъвино, с.Тодорово и НЧ “Рома Вазово - 2007“
с.Вазово не бяха одобрени.
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През същата година подаденото проектно предложение за оборудване и обзавеждане
на обновената сграда на читалището в село Свещари също не получи безвъзмездна
финансова подкрепа.
През 2019 г. приключи 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.
Изпълнени бяха мерки за енергийна ефективност в двете крила на читалищната
сграда (източно и южно), в които се помещават музейната експозиция, ритуалната зала и
изложбената зала. Стойността на проекта е 344 935,82 лв.
В селата Печеница, Духовец, Делчево, Къпиновци, Яким Груево, Бърдоква,
Средоселци и Малко Йонково читалищата се помещават в една сграда с кметствата.
По силата на §6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните
читалища на част от читалищата е предоставена земеделска земя. Проблеми с
оземляването имат:
• НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково – 25 дка. – пасища;
• НЧ “Развитие 1928“ с.Лудогорци - 50 дка. гори;
• НЧ “Съзнание 1891“ гр.Исперих – от 50 дка. – 44 дка пасища и 6 дка са
обработваеми.
Всички читалища са с регистрация в Министерството на културата и в
Министерството на правосъдието . Членове са на Съюза на българските читалища.
Работата им се подпомага от Регионален експертно – консултантски и
информационен център / РЕКИЦ / Разград и от специалистите в Общинска
администрация – Исперих.
През 2019 г. по-активни в своята дейнос са представители на НЧ “Съзнание 1891“,
които работят в следните основни направления:
1. Подкрепа на любителското творчество с оглед разгръщане на творческия
потенциал на обществото и развитие на неговата художествена култура;
2. Опазване и популяризиране на нематериалното културното наследство;
3. Развитие на разнообразието от различни форми на културни дейности, практики и
услуги;
4. Развитие на културния диалог и обмен;
В културната институция функционират 13 школи и групи по интереси.
Разнообразната им дейност включва организиране на конкурси, концерти, тематични
срещи, литературни четения, творчески ателиетa и др.
Читалищата по селата предимно изпълняват библиотечно-информационни дейности
и основно отбелязват селищни, религиозни и национални празници.
IV. ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА.
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
м. Януари:

„Исперих – град с името на хан“ – конкурс за есе, стихотворение и рисунка с
ученици от училищата на територията на община Исперих, посветен на 60 години
от обявяването на Исперих за град - НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Отбелязване на Деня на родилната помощ – 21 януари – със седянки и програми
в: НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Просвета
1920“ с.Старо селище, НЧ “Пробуда 1927“ с.Йонково, НЧ „Самообразование 1901“
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с.Голям Поровец, НЧ “Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ “Развитие 1910“
с.М.Поровец, НЧ “Н.Й.Вапцаров 1964“ с.М.Йонково, НЧ „Васил Левски 1936“
с.Печениц, НЧ „Васил Левски 1927“с.Бърдоква, НЧ „Просвета 1928“с.Райнино, НЧ
„Нов живот 1940“ с.Конево и НЧ „Назъм Хикмет 1959“ с.Къпиновци;
Отбелязване на Атанасовден – НЧ "Нов живот 1940" с.Конево;
Подреждане на кътове в читалищните библиотеки по населени места по случай
годишнини от рождението на бележити автори;
Организиране на седянка с жените от селото - всеки вторник – НЧ
„Самообразование 1901“ с.Голям Поровец.

м.Февруари:

Седянка с жените на тема: "Моите способности и умения" в НЧ
"Самообразование 1930" с.Делчево;

Подготвяне на рецитал по случай 147 г. от обесването на Васил Левски в НЧ
"Съзнание 1927" с.Вазово и НЧ „Наука 1937“ с.Тодорово;

Вечер на младото семейство в НЧ "Развитие 1928" с.Лудогорци, НЧ "Васил
Левски 1936" с.Печеница и НЧ „Наука 1937“ с.Тодорово;

Подготовка на програма, посветена на Международния ден на майчиния език –
НЧ "Пробуда 1927" с.Китанчево и НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци;

Подреждане на кътове-витрини по повод 147 години от обесването на Васил
Левски по читалища в населените места;

Отбелязване на Деня на лозаря - НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Просвета
1929“ с.Духовец, НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ “Просвета 1942“ с.Райнино,
НЧ „Пробуда 1927“ с.Йонково, НЧ „Назъм Хикмет 1959“ с.Къпиновци, НЧ
„Развитие 1928“ с.Лудогорци, НЧ „Самообразование 1901“
с. Г.Поровец, НЧ
„Развитие 1910“ с.М.Поровец, НЧ “Нов живот 1940“ с.Конево, НЧ „Васил Левски
1936“ с.Печеница и НЧ “Н.Й.Вапцаров 1964“ с.М.Йонково;

Изложба на мартеници в НЧ "Съзнание 1927" с.Вазово.
м.Март:











Работилница за мартеници „Традицията е жива“ - изработване на мартеници НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
Ден на Художествената самодейност в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих и НЧ
„Елин Пелин 1930“ с.Подайва;
Тържествен концерт по повод Националния празник на Р България организиран
от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
Общоселско веселие по случай 8-ми март - НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко
Йонково, НЧ "Пробуда 1928" с.Лъвино, НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци и
НЧ "Светлина 1939" с.Яким Груево;
Отбелязване на Деня на самодееца в НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево;
Конкурс „Кукерска маска - културно и духовно наследство“ - НЧ „Съзнание
1891“ гр.Исперих;
„Сирни заговезни“ – пресъздаване на обичая и празнично веселие в НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих;
Конкурс за рисунка на тема „Първа пролет“ в НЧ "Пробуда 1928" с.Лъвино;
Седянка с жените от селото в НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище, в НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево, и в НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям
Поровец;
Забавни игри и викторини по повод Деня на шегата в НЧ „Самообразование
1930“ с.Делчево;
26




„Първа пролет“ – излет с децата от селото - НЧ „В.Левски 1927" с.Бърдоква;
Изложба на мартеници и награждаване на отличените участници в конкурс за
автентични и оригинални мартеници за малки и големи - НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих.

м.Април:

Общоселско веселие по повод Деня на шегата, организирано от НЧ „Пробуда
1927“ с.Китанчево, НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци и НЧ "Васил Левски
1936" с.Печеница;

Вечер на хумора и сатирата в НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово, НЧ „Просвета 1942“
с.Райнино, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ "Назъм Хикмет
1959" с.Къпиновци, НЧ "Нов живот 1940" с.Конево, НЧ "Просвета 1929"
с.Духовец, НЧ "Пробуда 1927" с.Китанчево и НЧ "Васил Левски 1936" с.Печеница;

„Моята баба във виртуалното пространство“ – първи стъпки за работа с
компютър – деца помагат на възрастни в НЧ "Пробуда 1927 " с.Йонково;

Великденски базар – кулинарна изложба за боядисани яйца и козунаци - НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих, НЧ "Светлина 1939" с.Яким Груево и НЧ "Развитие
1928" с.Лудогорци;

Забавни игри и викторини по повод Деня на шегата в НЧ „Просвета 1929“ –
с.Духовец;

Конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема „Различията, които ни
сближават“ в НЧ "Васил Левски 1936" с.Печеница;

Отпразнуване на Лазаровден в НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ "Нов живот
1940" с.Конево и НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Отпразнуване на Цветница в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих и НЧ "Нов живот
1940" с.Конево;

Представяне на презентация на тема "Великден" в НЧ "Съзнание 1927" с.Вазово
и НЧ „Развитие 1928“ с.Лудогорци;

Детски утра с прочит на приказки по повод Световния ден на книгата - НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино, НЧ „Пробуда
1931“ с.Белинци и НЧ "Съзнание 1927" с.Вазово;

„Великден“ – ателие за боядисване на яйца и изложба на козунаци - НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Великденски концерт - НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.
м.Май:

Организиране на селищни празници от НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ
„Развитие 1910“ с.Малък Поровец и НЧ „Развитие 1928“ с.Лудогорци;

Отбелязване на Гергьовден в НЧ “Васил Левски 1936“ с.Печеница, НЧ „Нов
живот 1940“ с.Конево, НЧ „Пробуда 1927“ с.Йонково, НЧ „Пробуда 1931“,
с.Белинци и НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище;

Отбелязване на Деня на Европа в НЧ "Пробуда 1927" с.Йонково;

Празник на Руската песен, организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих на
09.05.2020 г;

Представяне на литературно-музикални програми по повод Деня на
библиотекаря в НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Самообразование 1930“
с.Делчево, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям
Поровец и НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;

"Децата на Европа рисуват" - конкурс за детска рисунка - НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих;

Представяне на поетесата Маргарита Петкова - НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
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Изготвяне на кътове-витрини и организиране на тържества по повод Деня на
славянската писменост и култура – 24-ти май в читалищата по населени места;
Концерт по случай 24-ти май, организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
Постановка на театрална група в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
„Да пеем и танцуваме заедно“ – концерт в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
Посрещане на участниците в похода „По стъпките на четата на Таньо войвода“ в
НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец и НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих;
Отбелязване на Световния ден без тютюнопушене в НЧ „Пробуда 1931“
с.Белинци.

м.Юни:

"Полети с мен" - фестивал на хвърчилата в АР „Сборяново“, организиран от НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Ученически спортен крос и спортно състезателни игри по случай
Международния ден на детето - НЧ "Пробуда 1928" с.Лъвино;

Организиране на излет сред природата от НЧ „Просвета 1956“ с.Средоселци;

Празник на детските таланти в НЧ "Пробуда 1927“ с.Йонково;

Организиране на младежка дискотека в НЧ „Васил Левски 1936“ с.Печеница;

Организиране на излет сред природата с деца - НЧ „Развитие 1910“ с.Малък
Поровец и НЧ "Светлина 1939" с.Яким Груево;

Шах турнир за деца от селото - НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;

Литературни четения в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево;

Организиране на селищния празник на село Голям ПоровецНЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец;

Отпразнуване на Рамазан байрам в читалищата по населени места.
м.Юли:

Общоселско веселие по повод Международния ден на младежта - НЧ „Пробуда
1927“ с.Китанчево;

Разкриване на детски летни работилници в НЧ "Пробуда 1927" с.Китанчево и
НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци;

Организиране на Илинденски събор от НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец и
НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Ораганизиране на зелено училище за децата от населеното място - НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ "Пробуда 1927" с.Йонково, НЧ „Развитие
1910“ с.Малък Поровец и НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище;

Младежки увеселителни забави – НЧ "Самообразование 1930" с.Делчево, НЧ
"Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци и НЧ "Пробуда 1927" с.Китанчево.
м.Август:

Празнуване на Голяма Богородица – НЧ "Васил Левски 1927" с.Бърдоква;

Конкурс за стихотворение и рисунка "Весела ваканция" – НЧ "Васил Левски
1936" с.Печеница;

Вечер на младото семейство - НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Пробуда
1931“ с.Белинци, НЧ „Наука 1937“ с.Тодорово, НЧ „Васил Левски 1936“
с.Печеница и НЧ "Просвета 1929" с.Духовец;

Вечер на селската жена, организирана от НЧ „Наука 1937“ с.Тодорово;

Детска дискотека, организирана от НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;
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Забавна увеселителна вечер в НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци;
Общоселска седянка - НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево;
Рисунка на асфалт - НЧ „Просвета 1942" с.Райнино;
Отпразнуване на Курбан байрам по читалища в населените места.

м.Септември:

Отбелязване на Мeждународния ден на грамотността - НЧ „Пробуда 1931“
с.Белинци;

Подреждане на кътове по повод Деня на Съединението и Деня на
Независимостта на България по читалища в населените места;

Организиране на общоселски събор от НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Нов
живот 1940“ с.Конево и НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;

Конкурс за рисунка „Културното наследство на Исперих“ - НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих.
м.Октомври:

Откриване на новия творчески сезон в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Отбелязване на Международния ден на възрастните хора - НЧ "Пробуда 1927"
с.Йонково, НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква и НЧ „Елин Пелин 1930“
с.Подайва;

Организиране на общоселско веселие по повод селищния празник на село
Райнино - НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино;

Организиране на карнавал и маскен бал по повод Хелоуин в НЧ "Пробуда 1927"
с.Китанчево, НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци и НЧ „Развитие 1910“ с.Малък
Поровец.
м.Ноември:

Отбелязване на Деня на народните будители – празничен концерт в НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих, НЧ "Васил Левски 1936" с.Печеница, НЧ " Васил
Левски 1927" с.Бърдоква, НЧ "Пробуда 1928" с.Лъвино, НЧ „Развитие 1910“
с.Малък Поровец, НЧ "Самообразование 1930" с.Делчево, НЧ "Пробуда 1927"
с.Китанчево и НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци;

Праник на тиквата - НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Общоселско веселие в село Вазово и село Яким Груево - организирано от НЧ
„Съзнание 1927“ с.Вазово и НЧ "Светлина 1939" с.Яким Груево.
м.Декември:

Отбелязване на Международния ден на хората с увреждания - НЧ "Пробуда
1927" с.Йонково;

Организиране на коледен базар от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Коледен концерт в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

„Коледари“ – представяне на обичая и празнично веселие - НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих;

Организиране и провеждане на коледно-новогодишни тържества, седянки,
изложби на сурвакници и картички от читалищата по населени места.
V.ФИНАНСИРАНЕ:
Съгласно Закона за народните читалища финансирането на читалищата се извършва с
годишна държавна субсидия по изготвен държавен стандарт за бройка субсидирана
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численост. Другите източници на финансиране на читалищата са: членски внос, приходи
от културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения, завещания и др.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Читалищата в община Исперих са устойчиви културни институции, които днес са
призвани да насърчават креативната и социална промяна в условията на съществуващото
културно многообразие и процесите на всеобхватна глобализация.
За успешното им развите е необходимо с общи усилия да бъдат преодоляни основните
предизвикателства, които стоят пред тях, а именно те са:
1.Привличане на млади читалищни членове;
2.Нов тип мениджмънт;
3.Обогатяване на библиотечните фондове
информационни и комуникационни технологии;
4.Поддръжка и ремонт на материалните бази.

и

внедряване

на

съвременни

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
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28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
№21

На основание на чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища и респ.чл.18, ал.1 и
ал.2, т.9 от Закона за закрила и развитие на културата
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Исперих за 2020 г.
2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Решението подлежи на контрол по реда на чл.45, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
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ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
I. ВЪВЕДЕНИЕ:
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих за 2020
година се създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз
основа на представените читалищни програми за развитие за следващата календарна
година.
Тя е съобразена със стратегическите документи за развитие на община Исперих.
Целта на програмата е да подпомогне годишното планиране, организиране и
реализация на комплекса от читалищни дейности, както и да съдейства за повишаване
активността на читалищните ръководства за превръщането на културните институции в
духовни центрове, работещи в полза на общността.
II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност
в община Исперих;
2. Запазване на обичаите и традициите на населението в общината;
3. Обмен между културите на различните етноси;
4. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението;
5. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите на
науката, изкуството и културата;
6. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната
идентичност;
7. Повишаване на капацитета и институционалното израстване на читалищата, както и
доверието на местната общност в тях;
8. Партниране с местното самоуправление в развитието на обществените и в частност на
културните процеси.
III. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ:
1. Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, читални, както и създаване и
поддържане на електронни информационни мрежи;
2. Развитие и подпомагане на любителското и художественото творчество, чрез създаване
на колективи и изпълнители в различните жанрове на изкуството, за които има
необходимите условия;
3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти, чествания
и младежки дейности;
4. Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини;
5. Събиране и разпространяване на знания за родния край;
6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги на населението.
IV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА
ИСПЕРИХ:
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На територията на община Исперих развиват дейността си 24 читалища, които
задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитието и обогатяването на
културния живот, както и запазват обичаите и традициите на българския народ.
Към 22 читалища функционират и библиотеки, единствено в НЧ „Рома-Вазово-2007“
с. Вазово няма обособена такава, поради неудобството на сградата, в която се помещава, а
към НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих нефункционира такава, поради наличието на
централна общинска библиотека.
По силата на § 4 (1) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за
народните читалища на тези институции са предоставени за безвъзмездно ползване и
стопанисване сградите, в които се помещават.
Днес един от основните проблеми пред читалищата в общината е амортизиралата
материална база. Сградите на читалищата се нуждаят от ремонтни дейности, за които
читалищните настоятелства не мога да отделят средства.
Община Исперих търси решения на съществуващите проблеми чрез финансиране със
средства от фондове на Европейския съюз.
През 2015 година по проект, финансиран от Програма за развитие на селските
райони 2007–2014 г. бяха ремонтирани сградите на НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко
Йонково, НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва и НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари.
През 2016 година проектните предложение за ремонтни дейности на сградите на
читалищата в с.Йонково, с.Лудогорци, с.Лъвино, с.Тодорово и НЧ “Рома Вазово - 2007“
с.Вазово не бяха одобрени.
През същата година подаденото проектно предложение за оборудване и обзавеждане
на обновената сграда на читалището в село Свещари също не получи безвъзмездна
финансова подкрепа.
През 2019 г. приключи 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.
Изпълнени бяха мерки за енергийна ефективност в двете крила на читалищната
сграда (източно и южно), в които се помещават музейната експозиция, ритуалната зала и
изложбената зала. Стойността на проекта е 344 935,82 лв.
В селата Печеница, Духовец, Делчево, Къпиновци, Яким Груево, Бърдоква,
Средоселци и Малко Йонково читалищата се помещават в една сграда с кметствата.
По силата на §6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните
читалища на част от читалищата е предоставена земеделска земя. Проблеми с
оземляването имат:
• НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко Йонково – 25 дка. – пасища;
• НЧ “Развитие 1928“ с.Лудогорци - 50 дка. гори;
• НЧ “Съзнание 1891“ гр.Исперих – от 50 дка. – 44 дка пасища и 6 дка са
обработваеми.
Всички читалища са с регистрация в Министерството на културата и в
Министерството на правосъдието . Членове са на Съюза на българските читалища.
Работата им се подпомага от Регионален експертно – консултантски и
информационен център / РЕКИЦ / Разград и от специалистите в Общинска
администрация – Исперих.
През 2019 г. по-активни в своята дейнос са представители на НЧ “Съзнание 1891“,
които работят в следните основни направления:
1. Подкрепа на любителското творчество с оглед разгръщане на творческия
потенциал на обществото и развитие на неговата художествена култура;
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2. Опазване и популяризиране на нематериалното културното наследство;
3. Развитие на разнообразието от различни форми на културни дейности, практики и
услуги;
4. Развитие на културния диалог и обмен;
В културната институция функционират 13 школи и групи по интереси.
Разнообразната им дейност включва организиране на конкурси, концерти, тематични
срещи, литературни четения, творчески ателиетa и др.
Читалищата по селата предимно изпълняват библиотечно-информационни дейности
и основно отбелязват селищни, религиозни и национални празници.
IV. ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА.
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
м. Януари:

„Исперих – град с името на хан“ – конкурс за есе, стихотворение и рисунка с
ученици от училищата на територията на община Исперих, посветен на 60 години
от обявяването на Исперих за град - НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Отбелязване на Деня на родилната помощ – 21 януари – със седянки и програми
в: НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Просвета
1920“ с.Старо селище, НЧ “Пробуда 1927“ с.Йонково, НЧ „Самообразование 1901“
с.Голям Поровец, НЧ “Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ “Развитие 1910“
с.М.Поровец, НЧ “Н.Й.Вапцаров 1964“ с.М.Йонково, НЧ „Васил Левски 1936“
с.Печениц, НЧ „Васил Левски 1927“с.Бърдоква, НЧ „Просвета 1928“с.Райнино, НЧ
„Нов живот 1940“ с.Конево и НЧ „Назъм Хикмет 1959“ с.Къпиновци;

Отбелязване на Атанасовден – НЧ "Нов живот 1940" с.Конево;

Подреждане на кътове в читалищните библиотеки по населени места по случай
годишнини от рождението на бележити автори;

Организиране на седянка с жените от селото - всеки вторник – НЧ
„Самообразование 1901“ с.Голям Поровец.
м.Февруари:

Седянка с жените на тема: "Моите способности и умения" в НЧ
"Самообразование 1930" с.Делчево;

Подготвяне на рецитал по случай 147 г. от обесването на Васил Левски в НЧ
"Съзнание 1927" с.Вазово и НЧ „Наука 1937“ с.Тодорово;

Вечер на младото семейство в НЧ "Развитие 1928" с.Лудогорци, НЧ "Васил
Левски 1936" с.Печеница и НЧ „Наука 1937“ с.Тодорово;

Подготовка на програма, посветена на Международния ден на майчиния език –
НЧ "Пробуда 1927" с.Китанчево и НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци;

Подреждане на кътове-витрини по повод 147 години от обесването на Васил
Левски по читалища в населените места;

Отбелязване на Деня на лозаря - НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Просвета
1929“ с.Духовец, НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ “Просвета 1942“ с.Райнино,
НЧ „Пробуда 1927“ с.Йонково, НЧ „Назъм Хикмет 1959“ с.Къпиновци, НЧ
„Развитие 1928“ с.Лудогорци, НЧ „Самообразование 1901“
с. Г.Поровец, НЧ
„Развитие 1910“ с.М.Поровец, НЧ “Нов живот 1940“ с.Конево, НЧ „Васил Левски
1936“ с.Печеница и НЧ “Н.Й.Вапцаров 1964“ с.М.Йонково;

Изложба на мартеници в НЧ "Съзнание 1927" с.Вазово.

33

м.Март:













Работилница за мартеници „Традицията е жива“ - изработване на мартеници НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
Ден на Художествената самодейност в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих и НЧ
„Елин Пелин 1930“ с.Подайва;
Тържествен концерт по повод Националния празник на Р България организиран
от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
Общоселско веселие по случай 8-ми март - НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко
Йонково, НЧ "Пробуда 1928" с.Лъвино, НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци и
НЧ "Светлина 1939" с.Яким Груево;
Отбелязване на Деня на самодееца в НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево;
Конкурс „Кукерска маска - културно и духовно наследство“ - НЧ „Съзнание
1891“ гр.Исперих;
„Сирни заговезни“ – пресъздаване на обичая и празнично веселие в НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих;
Конкурс за рисунка на тема „Първа пролет“ в НЧ "Пробуда 1928" с.Лъвино;
Седянка с жените от селото в НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище, в НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево, и в НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям
Поровец;
Забавни игри и викторини по повод Деня на шегата в НЧ „Самообразование
1930“ с.Делчево;
„Първа пролет“ – излет с децата от селото - НЧ „В.Левски 1927" с.Бърдоква;
Изложба на мартеници и награждаване на отличените участници в конкурс за
автентични и оригинални мартеници за малки и големи - НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих.

м.Април:

Общоселско веселие по повод Деня на шегата, организирано от НЧ „Пробуда
1927“ с.Китанчево, НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци и НЧ "Васил Левски
1936" с.Печеница;

Вечер на хумора и сатирата в НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово, НЧ „Просвета 1942“
с.Райнино, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ "Назъм Хикмет
1959" с.Къпиновци, НЧ "Нов живот 1940" с.Конево, НЧ "Просвета 1929"
с.Духовец, НЧ "Пробуда 1927" с.Китанчево и НЧ "Васил Левски 1936" с.Печеница;

„Моята баба във виртуалното пространство“ – първи стъпки за работа с
компютър – деца помагат на възрастни в НЧ "Пробуда 1927 " с.Йонково;

Великденски базар – кулинарна изложба за боядисани яйца и козунаци - НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих, НЧ "Светлина 1939" с.Яким Груево и НЧ "Развитие
1928" с.Лудогорци;

Забавни игри и викторини по повод Деня на шегата в НЧ „Просвета 1929“ –
с.Духовец;

Конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема „Различията, които ни
сближават“ в НЧ "Васил Левски 1936" с.Печеница;

Отпразнуване на Лазаровден в НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ "Нов живот
1940" с.Конево и НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Отпразнуване на Цветница в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих и НЧ "Нов живот
1940" с.Конево;

Представяне на презентация на тема "Великден" в НЧ "Съзнание 1927" с.Вазово
и НЧ „Развитие 1928“ с.Лудогорци;

Детски утра с прочит на приказки по повод Световния ден на книгата - НЧ
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„Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино, НЧ „Пробуда
1931“ с.Белинци и НЧ "Съзнание 1927" с.Вазово;
„Великден“ – ателие за боядисване на яйца и изложба на козунаци - НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих;
Великденски концерт - НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих.

м.Май:

Организиране на селищни празници от НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ
„Развитие 1910“ с.Малък Поровец и НЧ „Развитие 1928“ с.Лудогорци;

Отбелязване на Гергьовден в НЧ “Васил Левски 1936“ с.Печеница, НЧ „Нов
живот 1940“ с.Конево, НЧ „Пробуда 1927“ с.Йонково, НЧ „Пробуда 1931“,
с.Белинци и НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище;

Отбелязване на Деня на Европа в НЧ "Пробуда 1927" с.Йонково;

Празник на Руската песен, организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих на
09.05.2020 г;

Представяне на литературно-музикални програми по повод Деня на
библиотекаря в НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Самообразование 1930“
с.Делчево, НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям
Поровец и НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;

"Децата на Европа рисуват" - конкурс за детска рисунка - НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих;

Представяне на поетесата Маргарита Петкова - НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Изготвяне на кътове-витрини и организиране на тържества по повод Деня на
славянската писменост и култура – 24-ти май в читалищата по населени места;

Концерт по случай 24-ти май, организиран от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Постановка на театрална група в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

„Да пеем и танцуваме заедно“ – концерт в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Посрещане на участниците в похода „По стъпките на четата на Таньо войвода“ в
НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец и НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Отбелязване на Световния ден без тютюнопушене в НЧ „Пробуда 1931“
с.Белинци.
м.Юни:

"Полети с мен" - фестивал на хвърчилата в АР „Сборяново“, организиран от НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Ученически спортен крос и спортно състезателни игри по случай
Международния ден на детето - НЧ "Пробуда 1928" с.Лъвино;

Организиране на излет сред природата от НЧ „Просвета 1956“ с.Средоселци;

Празник на детските таланти в НЧ "Пробуда 1927“ с.Йонково;

Организиране на младежка дискотека в НЧ „Васил Левски 1936“ с.Печеница;

Организиране на излет сред природата с деца - НЧ „Развитие 1910“ с.Малък
Поровец и НЧ "Светлина 1939" с.Яким Груево;

Шах турнир за деца от селото - НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;

Литературни четения в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево;

Организиране на селищния празник на село Голям ПоровецНЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец;

Отпразнуване на Рамазан байрам в читалищата по населени места.
м.Юли:
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Общоселско веселие по повод Международния ден на младежта - НЧ „Пробуда
1927“ с.Китанчево;
Разкриване на детски летни работилници в НЧ "Пробуда 1927" с.Китанчево и
НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци;
Организиране на Илинденски събор от НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец и
НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
Ораганизиране на зелено училище за децата от населеното място - НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ "Пробуда 1927" с.Йонково, НЧ „Развитие
1910“ с.Малък Поровец и НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище;
Младежки увеселителни забави – НЧ "Самообразование 1930" с.Делчево, НЧ
"Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци и НЧ "Пробуда 1927" с.Китанчево.

м.Август:

Празнуване на Голяма Богородица – НЧ "Васил Левски 1927" с.Бърдоква;

Конкурс за стихотворение и рисунка "Весела ваканция" – НЧ "Васил Левски
1936" с.Печеница;

Вечер на младото семейство - НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Пробуда
1931“ с.Белинци, НЧ „Наука 1937“ с.Тодорово, НЧ „Васил Левски 1936“
с.Печеница и НЧ "Просвета 1929" с.Духовец;

Вечер на селската жена, организирана от НЧ „Наука 1937“ с.Тодорово;

Детска дискотека, организирана от НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;

Забавна увеселителна вечер в НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци;

Общоселска седянка - НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево;

Рисунка на асфалт - НЧ „Просвета 1942" с.Райнино;

Отпразнуване на Курбан байрам по читалища в населените места.
м.Септември:

Отбелязване на Мeждународния ден на грамотността - НЧ „Пробуда 1931“
с.Белинци;

Подреждане на кътове по повод Деня на Съединението и Деня на
Независимостта на България по читалища в населените места;

Организиране на общоселски събор от НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Нов
живот 1940“ с.Конево и НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;

Конкурс за рисунка „Културното наследство на Исперих“ - НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих.

м.Октомври:

Откриване на новия творчески сезон в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Отбелязване на Международния ден на възрастните хора - НЧ "Пробуда 1927"
с.Йонково, НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква и НЧ „Елин Пелин 1930“
с.Подайва;

Организиране на общоселско веселие по повод селищния празник на село
Райнино - НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино;

Организиране на карнавал и маскен бал по повод Хелоуин в НЧ "Пробуда 1927"
с.Китанчево, НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци и НЧ „Развитие 1910“ с.Малък
Поровец.
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м.Ноември:

Отбелязване на Деня на народните будители – празничен концерт в НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих, НЧ "Васил Левски 1936" с.Печеница, НЧ " Васил
Левски 1927" с.Бърдоква, НЧ "Пробуда 1928" с.Лъвино, НЧ „Развитие 1910“
с.Малък Поровец, НЧ "Самообразование 1930" с.Делчево, НЧ "Пробуда 1927"
с.Китанчево и НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци;

Праник на тиквата - НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Общоселско веселие в село Вазово и село Яким Груево - организирано от НЧ
„Съзнание 1927“ с.Вазово и НЧ "Светлина 1939" с.Яким Груево.
м.Декември:

Отбелязване на Международния ден на хората с увреждания - НЧ "Пробуда
1927" с.Йонково;

Организиране на коледен базар от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Коледен концерт в НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

„Коледари“ – представяне на обичая и празнично веселие - НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих;

Организиране и провеждане на коледно-новогодишни тържества, седянки,
изложби на сурвакници и картички от читалищата по населени места.
V.ФИНАНСИРАНЕ:
Съгласно Закона за народните читалища финансирането на читалищата се извършва с
годишна държавна субсидия по изготвен държавен стандарт за бройка субсидирана
численост. Другите източници на финансиране на читалищата са: членски внос, приходи
от културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения, завещания и др.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Читалищата в община Исперих са устойчиви културни институции, които днес са
призвани да насърчават креативната и социална промяна в условията на съществуващото
културно многообразие и процесите на всеобхватна глобализация.
За успешното им развите е необходимо с общи усилия да бъдат преодоляни основните
предизвикателства, които стоят пред тях, а именно те са:
1.Привличане на млади читалищни членове;
2.Нов тип мениджмънт;
3.Обогатяване на библиотечните фондове
информационни и комуникационни технологии;
4.Поддръжка и ремонт на материалните бази.

и

внедряване

на

съвременни

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на
поземлен имот № 20609.32.3
(широколистна гора), местност “Асанова гора” по КККР на Землище Делчево, общ.
Исперих, обл. Разград , и одобряване на Задание
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих
Уважаеми общински съветници,
От Сали Сали Мехмед, има подадено Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. №
УТ - 1250/26.11.2019 г. за Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 20609.32.3
(широколистна гора), местност “Асанова гора” по КККР на Землище Делчево, общ. Исперих,
обл. Разград по смисъла на чл. 109, ал. 1, т. 3, във връзка с бъдещо инвестиционно намерение –
обособяване на пчелин и изграждане на сгради за временно обитаване (битови и стопански) и
одобряване на Задание.
Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване на
ПУП – ПЗ за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, въз основа
на изготвено задание по смисъла на чл. 125 ал. 1 от ЗУТ, се разрешава с Решение на
Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците, предвид което
предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот №
20609.32.3 (широколистна гора), местност “Асанова гора” по КККР на Землище
Делчево, общ. Исперих, обл. Разград, във връзка с бъдещо инвестиционно намерение –
обособяване на пчелин и изграждане на сгради за временно обитаване (битови и стопански)
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 – ПЗ
на поземлен имот № 20609.32.3
(широколистна гора), местност “Асанова гора” по КККР на Землище Делчево, общ.
Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, във връзка с бъдещо инвестиционно намерение –
обособяване на пчелин и бъдещо изграждане на сгради за временно обитаване (битови и
стопански) .
2. Одобряване на Задание
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Няма постъпило становище от Кмета на кметство с. Делчево в деловодството на
Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по докладната записка и проекта за решение.
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
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
№22

Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот №
20609.32.3 (широколистна гора), местност “Асанова гора” по КККР на Землище
Делчево, общ. Исперих, обл. Разград, във връзка с бъдещо инвестиционно намерение –
обособяване на пчелин и изграждане на сгради за временно обитаване (битови и стопански)
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 – ПЗ
на поземлен имот № 20609.32.3
(широколистна гора), местност “Асанова гора” по КККР на Землище Делчево, общ.
Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, във връзка с бъдещо инвестиционно намерение –
обособяване на пчелин и бъдещо изграждане на сгради за временно обитаване (битови и
стопански) .
2. Одобряване на Задание
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред?
Няма.
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ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения иматели колеги?
Заповядайте г-н Хамид.
Фикрет Хамид – общински съветник.
Моля, колегите общински съветници, когато разглеждаме докладните записки да
бъдем по толерантни и сериозни, да не се спираме на малките детайли.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Други желаещи?
Заповядайте г-н Димитров.
Даниел Димитров – общински съветник.
Уважаеми колеги общински съветници,
Общинския съвет е мястото където ще се изказваме макар и в детайли.
От миналата седмица в часта на паметника на основателя на Българската държава
се появиха едни шарени букви с надпис ИСПЕРИХ. Не ме разбирайте погрешно, това е
много добра инициатива, но считам, че мястото на тези букви не е там. Паметника целия
със зелените площи и лъчовете оформя целия архитектурен ансамбъл. Паметника е един
от петте в страната със скулптор Владимир Цветков и архитект Стойко Дончев. Тези
седем лъча които са около паметника и водят до него символизират седемте славянски
племена влели се в Българската държава. Така че когато се правят тези неща трябва да се
изка решението на Общинския съвет, трябва да има и публично обсъждане и гражданите
да изразят своето виждане. Тези букви можеха да се поставят и в градинката на
автогарата, пред спестовна каса, но пред паметника на основателя на Българската държава
да се поставят тези шарени букви не е основателно.Незнам дали има решение на главния
архитект за поставянето на тези букви, защото има такова изискване по закон.
Благодаря.

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Вие сам казахте г-н Димитров, че това е добра инициатива и сме свидетели, че
почти във всички големи градове има такива надписи. Буквите са поставени на
пешаходната алея и разстоянието до паметника е твърде голямо. Решението е на общинска
администрация.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – общински съветник.
Ще ви цитирам какво пише в ЗУТ. „ В паркове и градинки поставянето на ……. Се
извършва по ред определен в Наредба на общинския съвет. В този случай общински съвет
Исперих не е информиран /г-жа Митева цитира чл. от Наредба/
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо.
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Енита Василева- гражданин.
Искам да изкажа мнението си като гражданин. Мястото на тези букви не е пред
паметника. Има такива букви и в други общини, но са потавени пред фонтани и др., но
никъдей пред паметник. За мен като историк това е подигравка. Призовавам Ви да
осмислите и да преместите тези букви.

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното заседание на Общински
съвет Исперих проведено на 27.12.2019г. в 18.15 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

Бейти Мюмюн Бекир
Председател Общински съвет - Исперих:

Сейде Султанова
Протоколист:
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