ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 12
от проведеното редовно заседание на Общински съвет - Исперих на
25.06.2020 година
Днес 25.06.2020 г. от 17.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет
Исперих.
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Заседанието е свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-20923г.
За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 29 общински
съветници.
Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на
Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения по проекто дневения ред имате ли?
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване на дневения ред
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от ЗМДВИП с
резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0

Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих по Целева
програма за
подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални
услуги, делегирани от държавна дейност от резидентен тип на територията на страната и
домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас
2. Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Промяна състава на Наблюдателна комисия по чл. 170, ал.2 от ЗИНЗС към
Общински съвет – Исперих.
3. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части от
улична регулация, предаваеми към УПИ III-1855 в квартал 120 по плана на гр.Исперих,
област Разград.
4. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части от
улична регулация, предаваеми към УПИ IХ-129 в квартал 15 по плана на с.Лудогорци,
община Исперих, област Разград.
5. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроен поземлен
имот /дворно място/, находящ се в с.Печеница, община Исперих.
6. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор между община Исперих и ЕТ„МертНуртен Сали“ за наем на павилион № 5 на Общински пазар Исперих
7. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Продажба на застроен поземлен имот III-95 в квартал 15 по регулационния
план на с.Печеница на собственика на законно построените сгради в имота.
8. Докладна записка от д-р Абдулах Заргар – Управител на „ МБАЛ –
Исперих“ ЕООД.
Относно: Приемане на годишния финансов отчет ца 2019г.

9. Докладна записка от Диана Малчева – Управител на ЕООД „Общинска
аптека“.
Относно: Годишен финансов отчет за 2019г.
10. Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Исперих за периода от 06.11.2019г.
до 31.05.2020г.
11. Разни

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих по Целева
програма за
подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални
услуги, делегирани от държавна дейност от резидентен тип на територията на страната и
домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, обявена с Решение №325
на Министерския съвет от 14.05.2020 г., консолидираните усилия за преодоляване на
пандемията от COVID-19 и ангажимента на фонд „Социална закрила”/ФСЗ/ да не се
преустановява социалната подкрепа на уязвимите обществени групи, се предприемат
мерки за оказване на подкрепа на учащи деца и младежи.
За целта фонд „Социална закрила“ обяви процедура по набиране на проектни
предложения от общини по целева програма за подпомагане образователния процес на
децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от
резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на
чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.
Целта на програмата е да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и
младежите, които учат и са настанени в социални услуги, делегирана от държавата
дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас,
както и да се подпомогне тяхната самостоятелност. С подкрепата за усвояване на учебния
материал, впоследствие ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната
година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях възможност за
придобиване на степен на образование, професионална квалификация по професия и
подобрени шансове за професионална реализация на пазара на труда и скъсяване на
прехода от училище към работното място.
Заради създалата се извънредна ситуация от м.март 2020 г. във връзка с
разпространението на COVID -19, децата настанени в двата Центъра за настаняване от
семеен тип за деца и младежите от Преходно жилище, бяха във физическа и социална
изолация. Липсата на достатъчно компютри, лаптопи и принтери създаде сериозни
трудности при дистанционната форма на обучение на децата, учещи в основните и средни

училища на територията на общината. Оказа се, че онлайн обучението е добра практика,
но при наличие на необходимите устройства, с които за жалост социалните услуги не
разполагат.
Закупуването на достатъчен брой технически средства с лицензиран софтуер във
всяка услуга ще облекчи и подобри продължаващото обучение на децата и младежите за
успешно завършване на учебната година. Новата техника ще може да се използва за
онлайн обучение при нововъзникнали ситуации, като грипна ваканция, например.
От новото оборудване ще могат да се възползват:
 15 деца и младежи от Център за настаняване от семеен тип 1
 15 деца и младежи от Център за настаняване от семеен тип 2
 8 деца и младежи от Преходно жилище за деца
По проекта ще бъдат закупени компютърни конфигурации, лаптопи, таблети,
принтери и рутер, и ще бъде осигурен достъп до интернет за периода на програмата до
31.12.2020 г. на приблизителна стойност 19000 лв.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме
следните
РЕШЕНИЯ
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и процедура на фонд «Социална закрила» по набиране на Проектни
предложения от общини по целева програма за подпомагане образователния процес на
децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от
резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на
чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по
процедура на фонд «Социална закрила» по набиране на Проектни предложения от общини
по целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите,
настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и
домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2
от Закона за социално подпомагане.
Решението 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 съобщаването му
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на председателите на постояните комиси.
Заповядайте д-р Ахмедова, като председател на водеща комисия.

Д-р Ферай Ахмедова – Педседател на ПК по „ Здравеопазване и социални
дейности“
На заседание на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“
22.06.2020г. от 14.00 часа след разглеждането на докладната записка

проведено на

Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“.
Екатерина Димитрова – председател на ПК по „Образование, култура и
духовни дейности“.
На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на
22.06.2020г. от 12.30 часа след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие
етнически въпроси“.

и

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по „Регионална политика, европейско
развитие и етнически въпроси“.
На заседание на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически
въпроси“ проведено на 22.06.2020г. от 12.45 часа след разглеждането на докладната
записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
5

на Гласували общински „ За”
съветници
5
5

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

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

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
В гласуването няма да участва общинския съветник Шенгюл Юсуф
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 25.06.2020г. от 17.00 ч. участвали
в поименното гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих по Целева
програма за
подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални
услуги, делегирани от държавна дейност от резидентен тип на територията на страната и
домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас
№

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”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
Против
Против
За
Против
За
За
За
За
За
За
Против
Въздържал се
За
За
За
Против
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
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
21
6
1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 95
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и процедура на фонд «Социална закрила» по набиране на Проектни
предложения от общини по целева програма за подпомагане образователния процес на
децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от
резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на
чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по
процедура на фонд «Социална закрила» по набиране на Проектни предложения от общини
по целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите,
настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и
домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2
от Закона за социално подпомагане.
Решението 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 съобщаването му
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Промяна състава на Наблюдателна комисия по чл. 170, ал.2 от ЗИНЗС към
Общински съвет – Исперих.
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 427 по Протокол №37/30.11.2017г. на Общински съвет – Исперих е
създадена Наблюдателна комисия по чл. 170, ал.2 от ЗИНЗС към Общински съвет –
Исперих, както е и определен нейният състав.

Горната е създадена на основание чл. 170 и сл. от ЗИНЗС, за да бъде осъществяван
обществен контрол на дейността на местата за лишаване от свобода; да бъдат подпомагана
ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез иницииране на социални
услуги на територията на общината; да бъдат правени предложения за изменяне на
режима, преместване на лишените от свобода в затворнически заведения от по-лек или потежък тип или за условно предсрочно освобождаване; да бъдат правени предложения и
давани мнения по искания за помилване; да бъдат подпомагани семействата на лишените
от свобода; да бъде оказвано съдействие за настаняване на работа и битовото устройване
на освободените от местата за лишаване от свобода.
Членовете на наблюдателните комисии могат да посещават местата за лишаване от
свобода, да се срещат с лишените от свобода, да се запознават с необходимите им
документи, да изискват и получават информация от администрацията на местата за
лишаване от свобода.
Предложенията и препоръките на наблюдателните комисии са задължителни за
началника на затвора и поправителния дом. При неизпълнение на предложение или
препоръка на наблюдателната комисия въпросът се отнася към главния директор на
Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
Издръжката на наблюдателните комисии се осигурява от общинските съвети.
Като се съобразят отговорностите на членовете на комисията, наложителното ѝ
събиране за заседания с оглед ежеседмично постъпващата кореспонденция, касаеща
дейността ѝ, и проведените местни избори през 2019г., съответно избора на общински
съветни, мандат 2019г.-2023г., както и редица изменения в трудовите/служебни
правоотношения на някои от членовете по Решение №427 по Протокол №37/30.11.2017г.
на Общински съвет – Исперих, предлагам Общински съвет – Исперих да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал.2, в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал.1, т.1 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 170 и чл. 171 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража, респ. Решение № 427 по Протокол №37/30.11.2017г. на
Общински съвет – Исперих,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. УТВЪРЖДАВА 7 /седем/ членна наблюдателна комисия към Общински съвет –
Исперих по смисъла на чл. 170, ал.2 от ЗИНЗС, постоянно действаща по своя характер и
ОПРЕДЕЛЯ нейния състав за мандат 2019г.-2023г., както следва:
II.
Председател:; Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Секретар: Представител на Общинска администрация – Исперих
Севим Адем Махмуд – Секретар на Община Исперих
Членове: 1. Пробационен служител – Представител на Областна служба „Изпълнение
на наказанията“ – град Разград
Явор Руменов Янков – Инспектор „ Пробация“
2. Секретар на местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни
Татяна Анатолиевна Николова

3. Представител на РУ „Полиция“ – Исперих
Йордан Миленов Йорданов – старши инспектор РУ - Исперих
4. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Исперих;
Весиле Сали Мехмед – началник отдел „ Социална закрила“
5. Представител на Дирекция „Бюро по труда“ – Исперих.
Драгомир Нанов – началник отдел „ Посреднически услуги“
III.
Възлага на председателя на Общински съвет – Исперих да уведоми
институциите по точка – първо римско от настоящото решение, за излъчване или
потвърждаване на свои представители за членове на наблюдателната комисия по чл. 170
от ЗИНЗС при Общински съвет – Исперих. Поименният състав на последната да се
утвърди от Председателя на Общински съвет – Исперих и председателя на Комисията.
IV.
Наблюдателната комисия следва да актуализира своите вътрешни правила за
дейността си.
V. Издръжката на наблюдателната комисия се осигурява от Общински съвет –
Исперих.
В седемдневен срок от приемането му, 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 обявяването му
пред Административен съд – Разград по реда на АПК.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на председателя на ПК по „ Законност и обществен ред“
Заповядайте г-н Милев.
Дамян Милев – председател на ПК по „ Законност и обществен ред“
На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 22.06.2020г. от
14.30 часа след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 25.06.2020г. от 17.00 ч. участвали
в поименното гласуване.
1. Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Промяна състава на Наблюдателна комисия по чл. 170, ал.2 от ЗИНЗС към
Общински съвет – 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
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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„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
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
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 96
На основание чл. 21, ал.2, в изпълнение на правомощията по чл. 21, ал.1, т.1 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 170 и чл. 171 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража, респ. Решение № 427 по Протокол №37/30.11.2017г. на
Общински съвет – Исперих,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I.

УТВЪРЖДАВА 7 /седем/ членна наблюдателна комисия към Общински съвет –
Исперих по смисъла на чл. 170, ал.2 от ЗИНЗС, постоянно действаща по своя
характер и ОПРЕДЕЛЯ нейния състав за мандат 2019г.-2023г., както следва:
II.
Председател:; Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.

Секретар: Представител на Общинска администрация – Исперих
Севим Адем Махмуд – Секретар на Община Исперих
Членове: 1. Пробационен служител – Представител на Областна служба „Изпълнение
на наказанията“ – град Разград
Явор Руменов Янков – Инспектор „ Пробация“
2. Секретар на местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни
Татяна Анатолиевна Николова
3. Представител на РУ „Полиция“ – Исперих
Йордан Миленов Йорданов – старши инспектор РУ - Исперих
4. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Исперих;
Весиле Сали Мехмед – началник отдел „ Социална закрила“
5. Представител на Дирекция „Бюро по труда“ – Исперих.
Драгомир Нанов – началник отдел „ Посреднически услуги“
III.
Възлага на председателя на Общински съвет – Исперих да уведоми
институциите по точка – първо римско от настоящото решение, за излъчване или
потвърждаване на свои представители за членове на наблюдателната комисия по чл. 170
от ЗИНЗС при Общински съвет – Исперих. Поименният състав на последната да се
утвърди от Председателя на Общински съвет – Исперих и председателя на Комисията.
IV.
Наблюдателната комисия следва да актуализира своите вътрешни правила за
дейността си.
V. Издръжката на наблюдателната комисия се осигурява от Общински съвет –
Исперих.
В седемдневен срок от приемането му, 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 обявяването му
пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части от
улична регулация, предаваеми към УПИ III-1855 в квартал 120 по плана на гр.Исперих,
област Разград.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С нотариален акт № 175, том I, рег.№1879 от 2020год. лицето Гюнай Фикри Ахмед от гр.
Исперих е собственик на УПИ III- 1855 в кв. 120 по регулационния план на гр. Исперих.
Към имота има предаваеми идеални части от улична регулация от 23,00 кв.м, за които е
съставен Акт за частна общинска собственост № 6891/29.04.2020год.
Разпореждането с идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ III1855 в квартал 120 по плана на гр.Исперих не е включено в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020год.
Прекратяването на съсобственост се извършва след Решение на Общински съвет,
за което предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и приеме следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от
Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на ОбС
Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 година, като включва в раздел ІІІ.Ликвидиране на съсобственост
т.4 със следното съдържание:
т.4. Продажба на 23/706 идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ
III- 1855 в квартал 120 по регулационния план на гр. Исперих - частна общинска
собственост с АОС № 6891 от 29.04.2020г. при прогнозна продажна цена в размер на
176,00 лева.
РЕШЕНИЯ:
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за
закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се гр. Исперих, област Разград от
съсобственика на имота, с цел - прекратяване на съсобственост, създаване условия за подобро стопанисване на имота

и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Исперих и Гюнай
Фикри Ахмед, с адрес гр.Исперих, ул. „Добри Чинтулов” № 9, община Исперих, област
Разград чрез продажба на идеалните части на община Исперих, както следва:
1. 23/706 (двадесет и три наклонена черта седемстотин и шест) кв.м идеални
части от улична регулация, предаваеми към парцел III - 1855 (римско три тире хиляда
осемстотин петдесет и пет) в квартал 120 (сто и двадесет) с обща площ на имота 706
(седемстотин и шест) кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. „Христо Смирненски“,
община Исперих по регулационния план на града, одобрен със Заповед 25/29.01.2001год.
на Кмета на община Исперих при граници на имота: север- ул. „Йорданка Николова“;
изток – УПИ IV-1856, юг- ул. „Христо Смирненски“ и запад – УПИ II-1854 по Акт за
частна общинска собственост № 6891 от 29.04.2020год. вписан в Агенцията по
вписванията на 29.04.2020 г.
на съсобственика Гюнай Фикри Ахмед, притежаващ останалите идеални части от
имота, съгласно Нотариален Акт № 175, том I, рег. № 1879, дело № 155 от 2020год.
2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 176,00 (сто седемдесет и шест)
лева,която цена е данъчната оценка на идеалните части от имота, съгласно Удостоверение
за данъчна оценка № 6702000395/28.04.2020 г. издадено от отдел «МДТ» при община
Исперих.
3.Пазарната оценка на идеалните части е в размер на 135,00 (сто тридесет и пет)
лева, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.05.2020 г.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС Исперих.
ІV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих 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 Кмет.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Мехмед, като председател на водеща комисия.
Зейти Мехмед – Председател на ПК по „ Общинска собственост, земеделие и
гори“.
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
22.06.2020г. от 13.00 часа след разглеждането на докладната записка

Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Милев, като председател на участваща комисия.
Дамян Милев – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред“
На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 22.06.2020г. от
14.30 часа след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 25.06.2020г. от 17.00 ч. участвали
в поименното гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части от
улична регулация, предаваеми към УПИ III-1855 в квартал 120 по плана на гр.Исперих,
област Разград.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П

9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 97
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от
Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на ОбС
Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 година, като включва в раздел ІІІ.Ликвидиране на съсобственост
т.4 със следното съдържание:
т.4. Продажба на 23/706 идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ
III- 1855 в квартал 120 по регулационния план на гр. Исперих - частна общинска
собственост с АОС № 6891 от 29.04.2020г. при прогнозна продажна цена в размер на
176,00 лева.
РЕШЕНИЯ:
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за
закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се гр. Исперих, област Разград от
съсобственика на имота, с цел - прекратяване на съсобственост, създаване условия за по-

добро стопанисване на имота и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1,
т.2 от Закона за общинската собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински
съвет Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Исперих и Гюнай
Фикри Ахмед, с адрес гр.Исперих, ул. „Добри Чинтулов” № 9, община Исперих, област
Разград чрез продажба на идеалните части на община Исперих, както следва:
1. 23/706 (двадесет и три наклонена черта седемстотин и шест) кв.м идеални
части от улична регулация, предаваеми към парцел III - 1855 (римско три тире хиляда
осемстотин петдесет и пет) в квартал 120 (сто и двадесет) с обща площ на имота 706
(седемстотин и шест) кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. „Христо Смирненски“,
община Исперих по регулационния план на града, одобрен със Заповед 25/29.01.2001год.
на Кмета на община Исперих при граници на имота: север- ул. „Йорданка Николова“;
изток – УПИ IV-1856, юг- ул. „Христо Смирненски“ и запад – УПИ II-1854 по Акт за
частна общинска собственост № 6891 от 29.04.2020год. вписан в Агенцията по
вписванията на 29.04.2020 г.
на съсобственика Гюнай Фикри Ахмед, притежаващ останалите идеални части от
имота, съгласно Нотариален Акт № 175, том I, рег. № 1879, дело № 155 от 2020год.
2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 176,00 (сто седемдесет и шест)
лева,която цена е данъчната оценка на идеалните части от имота, съгласно Удостоверение
за данъчна оценка № 6702000395/28.04.2020 г. издадено от отдел «МДТ» при община
Исперих.
3.Пазарната оценка на идеалните части е в размер на 135,00 (сто тридесет и пет)
лева, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.05.2020 г.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС Исперих.
ІV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих 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.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части от
улична регулация, предаваеми към УПИ IХ-129 в квартал 15 по плана на с.Лудогорци,
община Исперих, област Разград.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.

Инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С нотариален акт № 119, том II, рег.№ 2469, дело №230 от 2020год. „ПРОАКТ-РП“ ООД
с управител Пламен Камбуров от гр. Варна е собственик на УПИ IХ- 129 в квартал 15 по
регулационния план на с.Лудогорци. Към имота има придаваеми идеални части от улична
регулация от 48,00 кв.м, за които е съставен Акт за частна общинска собственост №
6892/14.05.2020год.
Разпореждането с идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ IХ 129 в квартал 15 по плана на с.Лудогорци не е включено в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020год.
Прекратяването на съсобственост се извършва след Решение на Общински съвет,
за което предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и приеме следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от
Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на ОбС
Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 година, като включва в раздел ІІІ.Ликвидиране на съсобственост
т.5 със следното съдържание:
т.5. Продажба на 48/1315 идеални части от улична регулация, придаваеми към
УПИ IХ- 129 в квартал 15 по регулационния план на с.Лудогорци - частна общинска
собственост с АОС № 6892 от 14.05.2020г. при прогнозна продажна цена в размер на
136,00 лева.
РЕШЕНИЯ:
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за
закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се с.Лудогорци, община
Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел прекратяване на
съсобственост, създаване условия за по-добро стопанисване на имота
и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Исперих и
„ПРОАКТ-РП“ ООД, с управител Пламен Иванов Камбуров, с адрес гр.Варна, район
Одесос, ул. „Цар Асен” № 36, ет. 2, ап. 4, община Варна, област Варна, вписан в
Търговския регистър при Агенция по Вписванияа с ЕИК: 202645069 чрез продажба на
идеалните части на община Исперих, както следва:
1. 48/1315(четиридесет и осем наклонена черта хиляда триста и петнадесет)
кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел IХ- 129 (римско девет
тире сто двадесет и девет) в квартал 15 (петнадесет) с обща площ на имота 1315 (хиляда
триста и петнадесет) кв.м с местонахождение с.Лудогорци, ул. „Дунав“, община Исперих
по регулационния план на селото, одобрен с Решение №508/26.04.2018г. на ОбС Исперих при граници на имота: УПИ Х, УПИ VIII от кв.15 и улица по Акт за частна

общинска собственост № 6892 от 14.05.2020год., вписан в Агенцията по вписванията на
15.05.2020 г. на съсобственика „ПРОАКТ-РП“ ООД, с управител Пламен Иванов
Камбуров, притежаващ останалите идеални части от имота, съгласно Нотариален Акт №
119, том II, рег. № 2469, дело № 230 от 2020год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 21.05.2020 г. в размер на 136,00 (сто тридесет и шест)
лева.
3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 100,20 (сто лева и
двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000435/13.05.2020 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС Исперих.
ІV. 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.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Мехмед, като председател на водеща комисия.
Зейти Мехмед – Председател на ПК по „ Общинска собственост, земеделие и
гори“.
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
22.06.2020г. от 13.00 часа след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Милев, като председател на участваща комисия.
Дамян Милев – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред“
На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 22.06.2020г. от
14.30 часа след разглеждането на докладната записка

Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 25.06.2020г. от 17.00 ч. участвали
в поименното гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части от
улична регулация, предаваеми към УПИ IХ-129 в квартал 15 по плана на с.Лудогорци,
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
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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„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

28.
29.

ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

За
За

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
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 98
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от
Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на ОбС
Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 година, като включва в раздел ІІІ.Ликвидиране на съсобственост
т.5 със следното съдържание:
т.5. Продажба на 48/1315 идеални части от улична регулация, придаваеми към
УПИ IХ- 129 в квартал 15 по регулационния план на с.Лудогорци - частна общинска
собственост с АОС № 6892 от 14.05.2020г. при прогнозна продажна цена в размер на
136,00 лева.
РЕШЕНИЯ:
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за
закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се с.Лудогорци, община
Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел прекратяване на
съсобственост, създаване условия за по-добро стопанисване на имота
и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Исперих и
„ПРОАКТ-РП“ ООД, с управител Пламен Иванов Камбуров, с адрес гр.Варна, район
Одесос, ул. „Цар Асен” № 36, ет. 2, ап. 4, община Варна, област Варна, вписан в
Търговския регистър при Агенция по Вписванияа с ЕИК: 202645069 чрез продажба на
идеалните части на община Исперих, както следва:
1. 48/1315(четиридесет и осем наклонена черта хиляда триста и петнадесет)
кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел IХ- 129 (римско девет
тире сто двадесет и девет) в квартал 15 (петнадесет) с обща площ на имота 1315 (хиляда
триста и петнадесет) кв.м с местонахождение с.Лудогорци, ул. „Дунав“, община Исперих
по регулационния план на селото, одобрен с Решение №508/26.04.2018г. на ОбС -

Исперих при граници на имота: УПИ Х, УПИ VIII от кв.15 и улица по Акт за частна
общинска собственост № 6892 от 14.05.2020год., вписан в Агенцията по вписванията на
15.05.2020 г. на съсобственика „ПРОАКТ-РП“ ООД, с управител Пламен Иванов
Камбуров, притежаващ останалите идеални части от имота, съгласно Нотариален Акт №
119, том II, рег. № 2469, дело № 230 от 2020год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 21.05.2020 г. в размер на 136,00 (сто тридесет и шест)
лева.
3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 100,20 (сто лева и
двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000435/13.05.2020 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС Исперих.
ІV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроен поземлен
имот /дворно място/, находящ се в с.Печеница, община Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
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 чрез публичен търг с явно наддаване да се отдадат под наем имот в
с.Печеница, за който след решение на ОбС Исперих се проведе процедура за продажба, на
който нямаше кандидати и след това в общинската администрация постъпиха две
заявления с молба за наемане на въпросния имот.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и
приеме следните
Р Е Ш Е Н И Я:

На основание чл.21, ал.1, т.8 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:
1.1.Незастроен урегулиран поземлен имот I-131 (римско едно тире сто тридесет и
едно) в квартал 18 (осемнадесет), отреден за жилищно застрояване с площ 945
(деветстотин четиридесет и пет) кв.м с местонахождение на имота – с.Печеница, ул.
„Тунджа“ , община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, одобрен с
Решение № 403/23.08.2014г. на ОбС Исперих и изменен с ПУП-ПР с Заповед №
438/03.08.2017г. на Кмета на община Исперих, при съседи на имота: изток – извън
регулация; север –ул. „Тунджа“; запад – УПИ II-132 от кв. 18 и юг-улица, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 6520 от 29.09.2017год., вписан в Агенцията по
вписванията на 06.10.2017год.
1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 43,00 (четиридесет и три) лева.
ІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без
ДДС.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
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.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Мехмед, като председател на водеща комисия.
Зейти Мехмед – Председател на ПК по „ Общинска собственост, земеделие и
гори“.
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
22.06.2020г. от 13.00 часа след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Милев, като председател на участваща комисия.
Дамян Милев – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред“
На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 22.06.2020г. от
14.30 часа след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на водеща комисия.
Айдън Хюсеин – Педседател на ПК по „ Финанси и бюджет“
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 22.06.2020г. от 13.30
часа след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 25.06.2020г. от 17.00 ч. участвали
в поименното гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроен поземлен
имот /дворно място/, находящ се в с.Печеница, 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
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”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
Въздържал се
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
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
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
29
28
0
1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 99
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:
1.1.Незастроен урегулиран поземлен имот I-131 (римско едно тире сто тридесет и
едно) в квартал 18 (осемнадесет), отреден за жилищно застрояване с площ 945
(деветстотин четиридесет и пет) кв.м с местонахождение на имота – с.Печеница, ул.
„Тунджа“ , община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, одобрен с
Решение № 403/23.08.2014г. на ОбС Исперих и изменен с ПУП-ПР с Заповед №
438/03.08.2017г. на Кмета на община Исперих, при съседи на имота: изток – извън
регулация; север –ул. „Тунджа“; запад – УПИ II-132 от кв. 18 и юг-улица, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 6520 от 29.09.2017год., вписан в Агенцията по
вписванията на 06.10.2017год.
1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 43,00 (четиридесет и три) лева.
ІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без
ДДС.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
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 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор между община Исперих и ЕТ„МертНуртен Сали“ за наем на павилион № 5 на Общински пазар Исперих
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.

Инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В информационния център за обслужване на граждани на община Исперих е
постъпило Заявление с вх. № ОС-216/21.05.2020г. от ЕТ„Мерт-Нуртен Сали“ с управител
Нуртен Сали Хюсеин, с което лицето заявява, че желае срока на Договор за наем № 84 от
26.05.2015г. на павилион № 5 на Общински пазар Исперих да бъде удължен. Договорът е
действащ към датата на подаване на заявлението.
Договорът за наем № 84 от 26.05.2015 г. е сключен с Община Исперих след
проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на павилион № 5 на
Общински пазар Исперих на 05.05.2015год. с площ 23,50 кв.м, срещу месечна наемна цена
в размер на 235,00 лв. без ДДС. Обектът се ползва като магазин за промишлени стоки.
Становището на служителите от Общински пазар Исперих е положително.
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.
Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет Исперих, да обсъди и
приеме следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 ЗОС и §78 ал.2 от ПЗР на
ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,управление
и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем № 84 от
26.05.2015г., сключен между Община Исперих и ЕТ„Мерт-Нуртен Сали“ , ЕИК 202564610
представлявано от Нуртен Сали Хюсеин за отдаване под наем на павилион № 5 на
Общински пазар Исперих, с реална площ 23,50 (двадесет и три цяло и петдесет) кв.м,
находящо се на ул. „Лудогорие“ в град Исперих, парцел I, кв. 193 по Акт за частна
общинска собственост № 6655 от 10.04.2018 год. срещу месечна наемна цена в размер на
235,00 (двеста тридесет и пет) лева без ДДС, съгласно Приложение №1 към Наредба № 27
за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Община
Исперих – Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под
наем за 1 кв.м реална площ на общински недвижими имоти.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително споразумение
към Договор за наем № 84 от 26.05.2015г. за удължаване срока на договора от 26.05.2020г.
до 26.05.2025г.
3. Останалите клаузи по договора да останат непроменени.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14–дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Мехмед, като председател на водеща комисия.
Зейти Мехмед – Председател на ПК по „ Общинска собственост, земеделие и
гори“.
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
22.06.2020г. от 13.00 часа след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Милев, като председател на участваща комисия.
Дамян Милев – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред“
На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 22.06.2020г. от
14.30 часа след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
6
6

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на участваща комисия.
Айдън Хюсеин – Педседател на ПК по „ Финанси и бюджет“
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 22.06.2020г. от 13.30
часа след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

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

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 25.06.2020г. от 17.00 ч. участвали
в поименното гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Удължаване срока на договор между община Исперих и ЕТ„МертНуртен Сали“ за наем на павилион № 5 на Общински пазар 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
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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„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
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
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 100
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 ЗОС и §78 ал.2 от ПЗР на
ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,управление
и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем № 84 от
26.05.2015г., сключен между Община Исперих и ЕТ„Мерт-Нуртен Сали“ , ЕИК 202564610
представлявано от Нуртен Сали Хюсеин за отдаване под наем на павилион № 5 на
Общински пазар Исперих, с реална площ 23,50 (двадесет и три цяло и петдесет) кв.м,
находящо се на ул. „Лудогорие“ в град Исперих, парцел I, кв. 193 по Акт за частна
общинска собственост № 6655 от 10.04.2018 год. срещу месечна наемна цена в размер на
235,00 (двеста тридесет и пет) лева без ДДС, съгласно Приложение №1 към Наредба № 27
за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Община
Исперих – Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под
наем за 1 кв.м реална площ на общински недвижими имоти.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително споразумение
към Договор за наем № 84 от 26.05.2015г. за удължаване срока на договора от 26.05.2020г.
до 26.05.2025г.
4. Останалите клаузи по договора да останат непроменени.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14–дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Продажба на застроен поземлен имот III-95 в квартал 15 по регулационния
план на с.Печеница на собственика на законно построените сгради в имота.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Шукри.
Инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на община Исперих е постъпило заявление с вх. № ОС405/26.07.2019г. за закупуване на поземлен имот III – 95 в квартал 15 по регулационния
план на с.Печеница с площ на имота 813 кв.м с Акт за частна общинска собственост №
6835/08.08.2019 год. В имота има построени двуетажна жилищна сграда с площ 60,00
кв.м., жилищна сграда с площ 30,00 кв.м и навес с оградни стени с площ 30,00 кв.м.
собственост на Мустафа Лютфи Хасан с нотариален акт № 97, том IV, рег.№ 5263, дело
№517 от 2019год.
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 2020г. за продажба.
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 обсъди и приеме
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 2020 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собственика на законно
построените сгради в него, както следва:
1. Застроен урегулиран поземлен имот III-95 (римско три тире деветдесет и пет) в
квартал 15 (петнадесет), отреден за жилищно застрояване с площ 813 (осемстотин и
тринадесет) кв.м по регулационния план на с.Печеница, одобрен с Решение
№403/23.08.2014г. на ОбС - Исперих, с местонахождение на имота с.Печеница,
ул.«Панега» № 2, община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ II94; изток – ул. „Панега“; юг – УПИ V-97 и запад – УПИ IV-96, съгласно АЧОС № 6835 от
08.08.2019г. вписан в Агенцията по вписванията на 09.08.2019год. на собственика на
законно построените сгради в имота, собственост на Мустафа Лютфи Хасан от

с.Печеница, ул. «Панега» № 2, притежаваща нотариален акт № 97, том IV, рег.№5263,
дело №517 от 2019 год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 21.05.2020 г. е в размер на 2 156,00 (две хиляди сто
петдесет и шест) лева.
3. Данъчната оценка на имота в размер на 1 853,60 (хиляда осемстотин петдесет и
три лева и шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000475/29.05.2020 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.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Шукри.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Мехмед, като председател на водеща комисия.
Зейти Мехмед – Председател на ПК по „ Общинска собственост, земеделие и
гори“.
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
22.06.2020г. от 13.00 часа след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на участваща комисия.
Айдън Хюсеин – Педседател на ПК по „ Финанси и бюджет“
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 22.06.2020г. от 13.30
часа след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 25.06.2020г. от 17.00 ч. участвали
в поименното гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Продажба на застроен поземлен имот III-95 в квартал 15 по регулационния
план на с.Печеница на собственика на законно построените сгради в имота.
№

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„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
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
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 101
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 2020 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собственика на законно
построените сгради в него, както следва:
1. Застроен урегулиран поземлен имот III-95 (римско три тире деветдесет и пет) в
квартал 15 (петнадесет), отреден за жилищно застрояване с площ 813 (осемстотин и
тринадесет) кв.м по регулационния план на с.Печеница, одобрен с Решение
№403/23.08.2014г. на ОбС - Исперих, с местонахождение на имота с.Печеница,
ул.«Панега» № 2, община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – УПИ II94; изток – ул. „Панега“; юг – УПИ V-97 и запад – УПИ IV-96, съгласно АЧОС № 6835 от
08.08.2019г. вписан в Агенцията по вписванията на 09.08.2019год. на собственика на
законно построените сгради в имота, собственост на Мустафа Лютфи Хасан от
с.Печеница, ул. «Панега» № 2, притежаваща нотариален акт № 97, том IV, рег.№5263,
дело №517 от 2019 год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 21.05.2020 г. е в размер на 2 156,00 (две хиляди сто
петдесет и шест) лева.
3. Данъчната оценка на имота в размер на 1 853,60 (хиляда осемстотин петдесет и
три лева и шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000475/29.05.2020 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 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от д-р Абдулах Заргар – Управител на „ МБАЛ – Исперих“
ЕООД.
Относно: Приемане на годишния финансов отчет на 2019г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте д-р Заргар.
Д-р Абдулах Заргар – Управител на „ МБАЛ – Исперих“ ЕООД.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Кмет,

„МБАЛ- Исперих” ЕООД, гр. Исперих приключи 2019 г. с
положителен финансов резултат в размер на 188 хил. лв.
Собственият капитал на „МБАЛ- Исперих” ЕООД, гр. Исперих при
учредяването е 296 хил. лв. разпределен на 29 620 дяла всеки един от 10 лв. С
решение №13 по протокол №3 от 26.11.2015 г. от заседание на Об. С.
Исперих, капиталът на дружеството е увеличен на 1 973 020 лв. разпределен
на 197 302 дяла, всеки един от които е в размер на 10 лв. Дружеството няма
съучастия в капиталите на други предприятия.
Структурата на собствения капитал е както следва:
В хил. лв.

Собствен капитал
в т.ч. записан
Резерви
Неразпределена печалба
от минали години
Непокрита загуба от
минали години
Текуща печалба/загуба

2019 год.

2018 год.

2017 год.

2141
1973
148

1953
1973
148

1844
1973
148

0

0

0

-168

-277

-200

188

109

-77

Съгласно изготвен Отчет за приходите и разходите (ОПР) към
31.12.2019 г., положителният финансов резултат в размер на 188 хил. лв. е

формиран от разликата между реализираните приходи в размер на 3 995 хил.
лв./ 2018 г.- 3 330 х. лв/ и 3 807 хил. лв. разходи./ 3221 х. лв/
Финансирането на лечебното заведение се осъществява от няколко
източника: РЗОК- Разград, Министерство на здравеопазването, Община
Исперих, собствени приходи, дарения на лекарствени средства и други.
Основен дял в приходите има РЗОК- Разград с 78 % от всички реализирани
приходи.
Структурата на приходите и разходите има следния вид:
Приход
хил. лв
По договори с РЗОК- Разград
3 100
в т.ч. по кл. пътеки
3 038
в т.ч. по образно изследване
62
Приходи от населението
89
в т.ч. потр.такси
41
в т.ч. платени услуги
48
Наеми
45
36
в т.ч. наем помещение
6
в т.ч. преф. ел. енергия
1
в т.ч. преф. вода
0
в т.ч. преф- топлоенергия
1
в т.ч. стерилизац. и изп.
1
в т.ч. наем апаратура
Субсидия за болници в
598
отдалечени и рискови райони
Финансиране от АЗ/ДБТ
75
Исперих - програми
Финансиране други
88
Други приходи
0
ОБЩО
3 995
Вид

Вид
Суровини и материали
Външни услуги
Възнаграждения
Осигуровки
Амортизации
Фин. разходи /банк. такси/
Други
Данъци от печалбата

Разходи
хил. лв
547
341
2 249
401
225
3
20
21

ОБЩО

3 807

Ръководството определя състоянието на дружеството като стабилно и
изготвянето на финансовия отчет за 2019 г. на базата на принципа за „
действащо предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават
следните финансови показатели:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Финансово икономически
показатели
Финансов резултат
Нетни приходи от продажби
Собствен капитал
Пасиви
Обща сума на активите
Приходи
Разходи
Рентабилност на приходите от

2019
188
3189
2141
655
3638
3995
3807
0,06

Година
2018
109
2996
1953
875
3631
3330
3221
0,04

2017
-77
2606
1844
498
3039
2840
2917
-0,03

9
10
11
12
13
14
15
16
17

продажби
Рентабилност на собствения
капитал
Рентабилност на пасивите
Коефициент за ефективност на
разходите
Коефициент за ефективност на
приходите
Коефициент на обща ликвидност
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна
ликвидност
Коефициент на финансова
автономност
Коефициент на задлъжнялост

0,09
0,29

0,06
0,12

-0,04
-0,15

1,05

1,03

0,97

0,95
1,35
1,22

0,97
1,38
1,22

1,03
1,4
1,21

0,92

0,81

0,72

3,27
0,31

2,24
0,45

3,7
0,27

През 2019 г. между Министерство на Здравеопазването и лечебното
заведение се сключи договор за субсидиране на лечебни заведения в
отдалечени и труднодостъпни райони./За 2014 г. -130 699 лв.; за 2015102 696 лв. За 2016-105 949 лв., за 2017 г.- 105 949 лв., 2018 г.- 130 730 лв./
Към 31.12.2019 г. преведената сума от Министерството за 2019 г. е в размер
на 598 085 лв.
През 2019 г. лечебното заведение продължава да се финансира от
Агенцията по заетостта, чрез ДБТ- Исперих по 2 програми за заетост:
- „Обучения и заетост”- 2 работник поддръжка и 1 хигиенист, здравно
заведение;
-„Работа”- 1 техн. секретар, 1 шофьор, 2 санитари, 1 работник поддръжка и 1
пазач- портиер;
Агенцията по заетостта възстановява извършените разходи за заплати и
осигуровки. От двете програми са реализирани приходи в размер на 75 хил.
лв.
През отчетната 2019 г. лечебното заведение продължава да инвестира в
съвременна апаратура и оборудване. Закупените ДМА са на стойност 381 х.
лв. От Община Исперих са осигурени средства в размер на 113 х. лв. за
погасяване на лизинговите вноски на Компютърния Томограф, закупен през
2018 г.;
Съгласно изготвения Счетоводен баланс, общо активите на дружеството
са 3 638 хил. лв., от които 2 888 хил. лв. са ДА, 19 хил. лв. отсрочени данъци,
69 хил. лв. материални запаси, 160 хил. лв. вземания и парични средства в
размер на 501 хил. лв.
Задълженията на лечебното заведение са в размер на 655 хил. лв., със
следната структура:
-Задължения по финансов лизинг- 226 хил. лв. /до 1 година- 113 х. лв./
- Задължения към доставчици- 12 хил. лв.
в т. ч. към доставчици на медикаменти и мед. консумативи- 3 хил. лв.

-Задължения към персонала- 298 хил. лв., представляващи заплати за
м.12.2019 г. и неизползвани отпуски;
- Осигуровки - 87 хил. лв.,
- Данък общо доход- 18 х. лв.
- Годишен корпоративен данък- 12 х. лв.
Други задължения под формата на гаранции по сключени договори и други1 хил. лв.;
Към 31.12.2019 г. дружеството няма задължения към НАП.
Годишният финансов отчет за 2019 г. е заверен от г-жа Недялка Радева
Михнева- д.е.с. диплома № 0438 .
Във връзка с горепосоченото, предлагам Общинският съвет да вземе
следните решения:
1. Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД за 2019
година;
2. С текущата печалба в размер на 188 188,94 лв. да се заличи непокритата
загуба от минали години в размер на 168 349,44 лв. и с разликата от
19 839,50 лв. да се увеличат резервите;
3. Освобождава от отговорност за отчетната 2019 г. управителя на „МБАЛИсперих” ЕООД д-р Абдулах Заргар Шабестари;
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря д-р Заргар.
Моля, становището на председателите на постояните комиси.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Педседател на ПК по „ Финанси и бюджет“
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 22.06.2020г. от 13.30
часа след разглеждането на докладната записка

Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

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

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте д-р Ахмедова.
Д-р Ферай Ахмедова – Педседател на ПК по „ Здравеопазване и социални
дейности“
На заседание на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“
22.06.2020г. от 14.00 часа след разглеждането на докладната записка

проведено на

Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 25.06.2020г. от 17.00 ч. участвали
в поименното гласуване.
Докладна записка от д-р Абдулах Заргар – Управител на „ МБАЛ – Исперих“
ЕООД.
Относно: Приемане на годишния финансов отчет ца 2019г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 102
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във
връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ
Р Е Ш И:
1. Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД за 2019 година;
2. С текущата печалба в размер на 188 188,94 лв. да се заличи непокритата загуба от
минали години в размер на 168 349,44 лв. и с разликата от 19 839,50 лв. да се
увеличат резервите;
3. Освобождава от отговорност за отчетната 2019 г. управителя на „МБАЛ- Исперих”
ЕООД д-р Абдулах Заргар Шабестари;
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 седемдневен срок от
приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Диана Малчева – Управител на ЕООД „Общинска
аптека“.
Относно: Годишен финансов отчет за 2019г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Малчева.
Диана Малчева – Управител на ЕООД „Общинска аптека“.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Настоящият финансов отчет внасяме за разглеждане и приемане
в ОбС
Исперих, като едноличен собственик на капитала на ЕООД ”Общинска аптека-Исперих“, в
съответствие с чл. 147, ал. 2 от ТЗ.
Общинската фирма е учредена с решение № 66/1,2,3,4 от 11.07.1996 г. на ОбС
Исперих и вписана в РОС – фирмено дело № 80/19.09.1996 г., като юридическо лице
със самостоятелен баланс.
Фирма:

ЕООД „ОБЩИНСКА АПТЕКА-ИСПЕРИХ“

Седалище:

гр. Исперих

Адрес на управление:

гр. Исперих, ул. ”Ахинора” № 41

Предмет на дейност:

Продажба на лекарствени продукти по лекарско и без
лекарско предписание, козметика, билки и медицински
изделия.

Собственост:

Дружеството е: 100 % - общинска собственост

Капитал:

Дружеството е с капитал 5 000 лева.

Органи на управление: Дружеството се управлява и представлява от Диана Пенкова
Малчева - управител

ЕООД „Общинска аптека-Исперих“ осъществява дейност в двата си обекта:
- „Аптека”, находяща се на територията на болница Исперих и административен
адрес ул. „Ахинора” № 41 и
-

„Дрогерия”,

находяща се на територията общински пазар Исперих, с

административен адрес ул. „Лудогорие” № 33

Уважаеми съветници,

Този доклад е изготвен съгласно, чл.33, ал.1 от Закона за счетоводството. При
изготвянето му са спазени принципите на вярно и честно представяне на развитието и
резултатите от дейността на дружеството. Докладът да се разглежда в едно с
финансовия отчет на дружеството за 2019 г., като следва да се има предвид, че
същевременно докладът не е част от годишния финансов отчет на дружеството.

Дружеството приключва финансовата 2019 година с положителен финансов
резултат.
1. РЕАЛИЗИРАНИЯТ ОБОРОТ с ДДС за 2019 г. е в размер на 1 565 853 лева,
спрямо 1 309 453 лева за 2018 година, което е увеличение с 256 400 лева.
2. РЕАЛИЗИРАНИЯТ ОБОРОТ за 2019 година, разпределен

по контрагенти и

сравнен с отчетния период за 2018 г. е както следва :

Контрагенти

2019 г.

2018 г.

Разлика в лева

Приходи в лева с

приходи лева

за 2019г

ДДС

с ДДС

спрямо 2018 г.

Население и други

1 193 298

1 020 216

+ 173 082

363 145

280 017

+ 83 128

468

- 468

2 577

- 289

ОУ ”Н.Вапцаров ” Вазово

120

- 120

ОУ ”В.Априлов”

585

- 585

5 833

4 190

+ 1643

Кметство Подайва

532

605

-73

Кметство Свещари

757

675

+ 82

1 565 853

1 309 453

+ 256 400

РЗОК
Дом „Лудогорие”
КСУДС

2288

Община Исперих

Общо



Въпреки, общата политика в национален мащаб за перманентно и

прогресивно намаление на сумите, които се доплащат от РЗОК по безплатни рецепти
на населението, запазената

тенденцията за намаление на цените на лекарствата,

въведения лимит на скъпите, живото поддържащи лекарства, като Инсулин, Ултибро,
Прадакса, Онбрес, Серетид, Симбикорт и др., както и реекспорта на важни и търсени
лекарствени средства и невъзможност за достатъчно зареждане от страна на
дистрибуторите, колектива на „Общинска аптека-Исперих” ЕООД,

успя да реализира

увеличение на оборота си, спрямо отчетния период за 2018 година, от приходи от РЗОК,
с 83 128 лева.



Отчитаме увеличението на приходите на фирмата от директните продажби

за населението със 124 448 лева спрямо предходния отчетен период, като положителна
оценка за изключителния професионализъм на колектива на дружеството и отношението
му към пациентите. Ключовото предимство в стила на работата в ЕООД ”Общинска
аптека-Исперих“ е, че всички фармацевти поставят нуждите на пациентите в центъра на
професионалния си живот. И в двата обекта на фирмата, като основен капитал за
положителните финансови резултати

ръководството е заложило на компетентните

съвети на фармацевтите.


В основни линии са запазени параметрите на традиционните отстъпки,

които са направени за населението, като през изминалата финансова година те са в
размер на 5 126,36 лева


Направени бяха непредвидени разходи по повод промени в нормативната

уредба:


В съответствие с разпоредбите на ЕС срещу фалшифицираните лекарства

бе регистрирана и в България БОВЛ (Българска организация за верификация на
лекарствата). Предмета на дейност на БОВЛ е със съдействието на Европейската
организация за верификация да се предотврати навлизането на фалшифицирани
лекарства и осигуряване на пациентите с автентични лекарствени продукти.
За да отговорим на изискванията за верификация, наложи да се направят разходи
за дружеството като закупуване на компютър, баркод четци, принтер за баркодове.


В същото време въз основа на изискванията на наредба Н-18 за

регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти през м. март бяха
подменени и касовите апарати.


По предписание на РЦЗ се наложи закупуване на нов хладилник за

съхранение на термолабилни лекарствени продукти.
3. РЕАЛИЗИРАНИТЕ НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ за 2019 г. са 1 304 878
лева, спрямо 1 091 211, което е увеличение с 213 667 лева.
4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
/лв./
Показатели

2019 г.

2018 г.

Разлика

%

Общо приходи

1 313 777

1 101 142

212 635

+19,31

Общо разходи

1 284 378

1 084 130

200 248

+18,47

29 399

17 012

12 387

+72,81

Счет. финансов резултат

5. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2019 година


ЕООД „Общинска аптека-Исперих“ приключи финансовата 2019 година

както следва:
Показател

лева

Счетоводна печалба

29 398.62

Облагаема печалба - след преобразуване

31 071.66

Данък върху печалбата - 10 %

3 107.17

Отсрочен данък

- 127.21

- 10 %

Остатъчна печалба за разпределение



26 418.66

Съпоставени със същите показатели за 2018 година данните са както следва:
Разлика в лева

2019 г.

2018 г

лева

лева

Счетоводна печалба

29 398.62

17 012.48

+ 12 386.14

Облагаема печалба - след преобразуване

31 071.66

22 067.97

+ 9 003.69

Данък върху печалбата – 10 %

3 107.17

2 206.80

+ 900.37

Отсрочен данък

- 127.21

- 509.50

- 382.29

26 418.66

15 315.18

+ 11 103.48

Показател

- 10 %

Остатъчна печалба за разпределение

2019 г
спрямо 2018 г.

6. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели

2019 г.

2018 г.

Разлика

%

Обща ликвидност

2.093

1.734

0.359

+20.70

Бърза ликвидност

0.496

0.514

-0,018

-3,50

Ефективност на разходите

1.023

1.016

0.007

+0.69

Ефективност на приходите

0.978

0.985

-0.007

-0.71

0.022

0.015

0.007

+46.67

Коеф. на рентабилност на
продажбите

Ликвидността на фирмата е нейната способност да погасява своевременно
своите задължения. Коефициентът на обща ликвидност е завишен с 20,7 %.

Коефициентът за ефективност на разходите показва, че срещу 1 лв.
направени разходи са получени приходи за 1.023 лв., а коефициентът за
ефективност на приходите характеризира това, че 1 лв. приходи са реализирани с
0.978 лв. разходи.
Колектива на ЕООД ”Общинска аптека-Исперих“ завършва 2019 година с
положителен

финансов

баланс,

бележейки

ръст

на

приходите

и

печалбата,

благодарение на :


По високите нива на продажбите,



По високия микс



Оптимизиране на разходите



Утвърждаване на добрия имидж на дружеството, гарантиран от експедитивното
и компетентно обслужване на населението

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ, предлагаме ОбС
Исперих, в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала
на търговското дружество да вземе следното РЕШЕНИЕ :
Приема финансовия отчет на ЕООД „Общинска аптека-Исперих“ за 2019 година,
като

печалбата

в размер на 26 418,66

/Двадесет и шест хиляди четиристотин и

осемнадесет лв. и 66 ст. / да бъде отнесена към резерва на дружеството.

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо Малчева .
Моля, становището на председателите на постояните комиси.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Педседател на ПК по „ Финанси и бюджет“
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 22.06.2020г. от 13.30
часа след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

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

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте д-р Ахмедова.
Д-р Ферай Ахмедова – Педседател на ПК по „ Здравеопазване и социални
дейности“
На заседание на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“
22.06.2020г. от 14.00 часа след разглеждането на докладната записка

проведено на

Резултати от гласуването:
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 25.06.2020г. от 17.00 ч. участвали
в поименното гласуване.
Докладна записка от Диана Малчева – Управител на ЕООД „Общинска
аптека“.
Относно: Годишен финансов отчет за 2019г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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
29
29
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 103
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във
връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ, предлагаме ОбС Исперих, в качеството си на
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на търговското дружество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Приема финансовия отчет на ЕООД „Общинска аптека-Исперих“ за 2019 година,
като печалбата в размер на 26 418,66 /Двадесет и шест хиляди четиристотин и
осемнадесет лв. и 66 ст. / да бъде отнесена към резерва на дружеството.
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 седемдневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Исперих за периода от 06.11.2019г.
до 31.05.2020г.
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги общински съветници,
На основание чл. 27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на Общински съвет
Исперих.
Общински съвет Исперих мандат 2019-2023г. е конструиран след провеждане на
първото заседание, свикано от Областния Управител на Област Разград, състояло се на
06.11.2019г. На това заседание избраните общински съветници положиха клетва съгласно
чл.32, ал.1 от ЗМСМА. На същото заседание с решение по т.1 бе избран Председател на
Общински съвет Исперих, а с Решение № 2 е избрана временна комисия за изработване на
проекта на Правилника за работата на Общински съвет и неговите комисии.
Като орган на местното самоуправление Общински съвет приема решения в
рамките на своята компетентност при спазване на изискванията на закона и съобразяване
с интересите на гражданите на община Исперих.
През отчетния период Общински съвет е провела 11 заседания и са приети 94
решения.
Върнати за ново разглеждане от Областния управител на Област Разград са
Решения № 23, №24, № 25 и № 26 по Протокол № 4 от 08.01.2020г. Всички знаем, че се
водиха спорове и дебати за незаконосъобразността на някои членове от изготвения от
времената комисия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Исперих,
както и предложени промени в текстовете. След направените предложения за отмяна на
някои членове и промяна в текстовете на други, тези предложения бяха публикувани в
сайта на Общински съвет Исперих за ново публично обсъждане и след изтичане на срока
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих бе внесена за ново
разглеждане и приет с Решение № 54 по Протокол № 10 от 23.04.2020г.
Съгласно чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА заседанията на Общински съвет Исперих се
свикваха от Председателя. Съобщенията за заседание на общинските съветници, както за
съвместното предварително разглеждане на входираните докладни записки, мястото и
проекта за дневен ред се оповестяваха навреме в сайта на Общински съвет Исперих.
При този разнороден състав на Общинския съвет, показахме до сега, че можем да
работим ефективно, отстоявайки своите позиции и виждания по разглежданите теми като
представители на различни политически представителни партии, за което Ви благодаря
колеги общински съветници.
Не можем да отминем и месеците на обявеното извънредно положение във връзка с
пандемията свързана с COVID -19. Въпреки извънредната ситуация ние проведохме
нашите заседания във връзка с § 6, чл. 6а от Закона за изменение и допълнение на Закона
за мерките и действията по време на извънредното положение, като всеки се запозна с
докладните записки и изрази своята позиция с личен подпис в деловодството на
Общински съвет Исперих.
Смятам уважаеми общински съветници, че трябва да продължим една добра
практика приложена в предишния мандат, а именно провеждането на изнесени заседания
на постоянните комисии и на заседание на Общински съвет Исперих по населените места
в общината.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Няма да изпадам в подробности относно взетите решения в моя отчет. Всички Вие
участвахте в заседанията. Ще спомена някои от тях.
- Определихме представители в НСОРБ.
- Определихме представител в НАПОС
- Избрахме състав на Местната комисия за обществен ред и сигурност
- Определихме представител в Областния съвет за намаляване риска от бедствия на
територията на Област Разград
- Сформирахме комисия за осъществяване на контрол и проверки по §2, ал.2 от
допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ,
- Избрахме състав на постоянните комисии към Общински съвет Исперих
- Определихме представител в Общото събрание на Организация за управление на
Дунавски туристически район
- Приехме годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общинския план за
развитие на Община Исперих за 2019г.
- Приехме годишния отчет за изпълнение на програмата за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на
територията на Община Исперих за 2019г.
- Приехме отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в
Община Исперих за 2019г.
- Приехме отчета за изпълнение на младежките дейности за 2019г. и Общинския
план за младежта на община Исперих за 2020г.
- Приехме Годишния план за развитие та социалната услуга за 2021г.
- Приехме годишния план за изпълнение на общинската стратегия за подкрепа на
личностното развитие на децата и учениците от община Исперих за 2020г.
С Решение № 39 приехме Годишната програма за управление на Кмета на община
Исперих
С Решение № 30 приехме Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост

-

С Решение № 42 бе приет Бюджета на община Исперих за 2020г.
Приехме актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за
2020г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2020г. и максималния
размер на новите задължения за разходи и поети ангажименти по бюджет 2020г.
С Решение № 53 по Протокол № 9 от 02.04.2020г. с актуализация на бюджета на
община Исперих за 2020 г. – Увеличихме плана на разходите в дейност общинска
отговорност „Многопрофилни болници за активно лечение” при първостепенен
разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§55-01 „Капиталови трансфери за
нефинансови предприятия”с 90 000 лв.
Приехме Решение за кандидатстване на Община Исперих за отпускане на
безлихвен заем от ПУДООС за реализиране на проект „ Въвеждане на системи за
организирано събиране и транспортиране на отпадъци от населените места на
територията на община Исперих.

Приехме решение за ползване на собствени средства, натрупани като отчисления
по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на 200 броя
контейнери за разделно събиране на отпадъците и един брой нов специализиран
камион.
Приехме Решение за кандидатстване на община Исперих за безвъзмездна
финансова помощ към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ
Исперих.
Решенията касаещи общинската собственост са в Приложение № 1

ОТЧЕТ
за изпълнение на решенията на Общински съвет Исперих, приети през периода от
01.12.2019г. до 31.05.2020г. във връзка с управление и разпореждане
с общинска собственост

1.Решение № 11 от 02.12.2019 год. за приемане на годишен план за ползване на
дървесина през 2020год.
Изпълнение: Въз основа на годишния план е изготвена следваща докладна записка за
определяне условията на публичния търг за продажба на стояща дървесина от гори –
общинска собственост.
2.Решение № 12 от 02.12.2019год. за отдаване под наем на автоспирка в с.Райнино,
община Исперих.
Изпълнение:Организиран и е проведен публичен търг с явно наддаване на
21.01.2020год. и е сключен договор за наем с Георги Стойчев Георгиев.
3.Решение № 13 от 02.12.2019 год. за определяне на условията за отдаване под наем на
незастроени поземлени имоти, находящи се в с.Подайва.
Изпълнение:Организиран и е проведен публичен търг с явно наддаване на
21.01.2020год. и е сключен договор за наем и за четирите поземлени имоти с Хайредин
Зелкиф Ефраим.
4. Решение № 14 от 02.12.2019 год. за предоставяне на общински имоти с начин на
трайно ползване – полски пътища, съгласно ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020год.
Изпълнение: За стопанската 2019/2020год. за сключени 64 броя договори за наем,
постъпилите приходи са в размер на 56 342,98 лева.
5. Решение № 29 от 30.01.2020год. за приемане на годишен отчет за състоянието на
общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019год. Това решение
не изисква последващо изпълнение, има аналитичен характер и отчита приходите и
разходите, свързани с общинската собственост през изминалата 2019год.

6. Решение № 30 от 30.01.2020год. за приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020год. Всички следващи решения за
продажба или отдаване под наем на общински имоти са в изпълнение на тази годишна
програма.
7. Решение № 31 от 30.01.2020год. за отдаване под наем на Павилион №2 на Общински
пазар – гр.Исперих.
Изпълнение:Организиран и е проведен публичен търг с явно наддаване на
25.02.2020год. и е сключен договор за наем с ЕТ „Бижев – Исперих – Али Мустафа“.
8. Решение № 32 от 30.01.2020год. за отдаване под наем на Павилион №4 на Общински
пазар – гр.Исперих.
Изпълнение:Организиран и е проведен публичен търг с явно наддаване на
25.02.2020год. но не е сключен договор за наем поради липса на участници.
9. Решение № 33 от 30.01.2020год. за отдаване под наем на помещение от първи етаж
на административна сграда в гр.Исперих.
Изпълнение:Организиран и е проведен публичен търг с явно наддаване на
25.02.2020год. и е сключен договор за наем с Айтен Ахмед Бейтула – Алиш.
10. Решение № 34 от 30.01.2020год. за отдаване под наем на автоспирка в с.Малко
Йонково.
Изпълнение:Организиран и е проведен публичен търг с явно наддаване на
25.02.2020год. и е сключен договор за наем с ЕТ „Ахенур 2005 – Айнур Мехмед“.
11.Решение № 52 от 19.03.2020год. за определяне на пасища, мери за общо и
индивидуално ползване за стопанската 2020-2021год.
Изпълнение:Към м.юни е направено разпределение на пасищата за индивидуално
ползване и сключените договори са 39 броя. Очакваните приходи от тях са в размер на
70 000 лева. За останалите свободни имоти е проведен публичен търг с явно наддаване на
05.06.2020год. и са изготвени заповеди на кмета на общината за спечелили търга.
12.Решение №57 от 23.04.2020год. за освобождаване от заплащане на дължимите наеми
за общински помещения, общински терени и такса тротоарно право.
Изпълнение:В изпълнение на това решение е издадена Заповед № 336 от 07.05.2020год.
на кмета на общината за освобождаване от заплащане на наеми за периода 13 май до 30
април и Заповед № 362 от 18.05.2020год. за периода от 1 май до 13 май 2020год. и са
уведомени търговците.
13.Решение №63 от 23.04.2020год. за отдаване под наем на земеделски имоти в
с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино, с.Подайва, с.Печеница, с.Старо селище и с.Тодорово.
Изпълнение:За имотите в с.Конево е проведен публичен търг с явно наддаване на
21.05.2020год. и са издадени заповеди за спечелили търга,както следва:

1. „Кит агро“ ЕООД за имот №38296.6.20 при наемна цена 148,00 лв/дка; за имот №
38296.6.22 при наемна цена 148,00 лв/дка; за имот №38296.6.23 при наемна цена 130,00
лв/дка; за имот №38296.6.24 при наемна цена 135,00 лв/дка и за имот №38296.6.190 при
наемна цена 148,00 лв/дка.
2.Асен Висков за имот № 38296.6.21 при наемна цена 148,00 лв/дка.
3.Иван Димитров за имот №38296.14.2 при наемна цена 107,60 лв/дка

За имотите в с.Лудогорци, с Лъвино и гр.Исперих е проведен публичен търг с явно
наддаване на 21. 05.2020год. и са сключени договори, както следва:
1.Сключен е договор за наем с „Караджа фаг“ ООД за имот № 32874.201.200 в
гр.Исперих при наемна цена 148,60лв./дка; за имот №44358.24.69 в с.Лъвино при наемна
цена 161,80лв./дка и за имот № 44358.24.68 в с.Лъвино при наемна цена 158,80 лв./дка.
2.Сключен е договор за наем с „Агробил“ ЕООД за имот № 24116.20.61 в с.Лудогорци
при наемна цена 85,00 лв./дка.
3.За имот № 24116.25.115 в с.Лудогорци и двамата участници се отказаха да извършат
плащане и предстои провеждане на нов публичен търг.
За имотите в с.Подайва, с.Печеница и с.Старо селище е проведен публичен търг с явно
наддаване на 22.05.2020год. и резултатите са както следва:
1.Издадена е заповед на „Кит агро“ ЕООД за имот №56945.1.26 в с.Подайва при наемна
цена 130,00лв./дка и за имот № 56945.1.27 в с.Подайва при наемна цена 136,00лв./дка.
2.Сключен е договор за наем с „Джамбаз 94“ ЕООД за имот № 56945.80.30 в с.Подайва
при наемна цена 49,00 лв./дка
3.Сключен е договор за наем с „Север табак“ ЕООД за имот № 56232.12.1 в с.Печеница
при наемна цена 113,00лв./дка и за имот № 56232.25.67 в с.Печеница при наемна цена
113,00лв./дка
4.Издадена е заповед на Мехмед Кючюк за имот № 69047.1.115 в с.Старо селище при
наемна цена 45,00 лв./дка
За имотите в с.Тодорово е проведен публичен търг с явно наддаване на 22.05.2020год. и
резултатите са както следва:
1.Издадена е заповед на „Кит агро“ ЕООД за имот № 72578.20.17 в с.Тодорово при
наемна цена 125,00 лв./дка и за имот № 72578.20.16 в с.Тодорово при наемна цена
139,00лв./дка
2.Издадена е заповед на Билгин Бейтула за имот № 72578.103.6 в с.Тодорово при
наемна цена 79,00 лв./дка
14.Решение №64 от 23.04.2020год. за отдаване под наем на земеделски имот в
с.Лъвино.

Изпълнение: Организиран и е проведен публичен търг с явно наддаване на
20.05.2020год. и е издадена заповед № 381/21.05.2020год. на кмета на общината за
определяне на спечелилия търга.
15.Решение № 65 от 23.04.2020год. за отдаване под наем на дворни места в с.Духовец,
с.Китанчево, с.Йонково, с.Лъвино и с.Яким Груево.
Изпълнение:Организиран и е проведен публичен търг с явно наддаване на
20.05.2020год. и е сключен договор за наем на имот № 24150.501.26 в с.Духовец с Фатме
Сали Яхя, а за останалите поземлени имоти няма участници в търга.
16.Решение № 66 от 23.04.2020год. за учредяване право на ползване върху имот №
65650.23.20 в с.Свещари.
Изпълнение:Сключен е договор № 90 от 14.05.2020год. за учредяване на възмездно
право на ползване за пчелин с „Де фешън“ ЕООД.
17.Решение № 67 от 23.04.2020год. за продажба на УПИ IV-3,квартал 1 в с.Тодорово и
УПИ I-132, кв.18 в с.Печеница.
Изпълнение:Организиран и е проведен публичен търг с явно наддаване на
20.05.2020год. и е сключен договор за продажба на УПИ IV-3,квартал 1 в с.Тодорово с
Хюсеин Неджати Хюсеин на стойност 2 338 лева, а за УПИ I-132, кв.18 в с.Печеница няма
участници в търга.
18.Решение №68 от 23.04.2020год. за прекратяване на съсобственост в с.Подайва.
Изпълнение:Сключен е договор № 96 от 28.05.2020год. за продажба на 13 идеални
части от улична регулация, предаваеми към УПИ VII – 4, квартал 5 в с.Подайва на
стойност 48,75 лева с Ахмед Ахмед Мехмедали.
19.Решение №69 от 23.04.2020год. за продажба на застроен поземлен имот XXV-252,
квартал 65 в гр.Исперих на собственика на сградата в имота.
Изпълнение:Сключен е договор №91 от 14.05.2020год. за продажба на имота на
стойност 6 994 лева с Гюнеш Ибрям Ахмед.
20.Решение № 70 от 23.04.2020год. за определяне на маломерните имоти и условията за
тяхното отдаване за стопанската 2020/2021 год.
Изпълнение: В срок до 30.06.2020год. се подават заявления за ползването на тези земи,
като след този срок ще се сключат договори за наем.
21.Решение №71 от 23.04.2020год. за отдаване под аренда на земеделски земи в
гр.Исперих, местност „Дере алан“.
Изпълнение:Сключен е договор № 97 от 29.05.2020год. за отдаване под аренда на 15
броя поземлени имоти в гр.Исперих с „Агротайм“ ООД при годишен наем в размер на
1 034,28 лева.
22.Решение №72 от 23.04.2020год. за прекратяване на съсобственост в с.Тодорово.

Изпълнение:Сключен е договор №87 от 11.05.2020год. за продажба на идеални части от
улична регулация в с.Тодорово на стойност 1 084,51 лева с Динчер Мехмед Ниязи.
23. Решение №73 от 23.04.2020год. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на стояща дървесина през 2020год.
Изпълнение:Организиран и е проведен публичен търг с явно наддаване за обект № 2 и
обект № 3 на 09.06.2020год. и в процес на изготвяне са заповеди и договори. За обект № 1
ще се организира публичен търг с явно наддаване през м. юли.
24. Решение № 74 от 23.04.2020год. за промяна в предназначението на поземлен имот
№65650.35.502 и построената в имота сграда № 65650.35.502.1 в с.Свещари.
Изпълнение: Изпратено е писмо до Министерството на здравеопазването за даване на
съгласие.
25.Решение № 87 от 28.05.2020год. за продажба на поземлен имот № 10135.2517.5049 в
гр.Варна.
Изпълнение: Предстои обявяване на публичен търг с явно наддаване.
26.Решение № 89 от 28.05.2020год. за предоставяне на безвъзмездно ползване на
помещения в гр.Исперих, ул. „Родопи“ № 1.
Изпълнение: Предстои изготвяне на договор за наем.
27.Решение № 90 от 28.05.2020год. за продажба на поземлен имот II-150, квартал 21 в
с.Бърдоква и имот № 61875.33.351 в с.Райнино.
Изпълнение: Обявен е публичен търг с явно наддаване на 25.06.2020год.
28.Решение № 91 от 28.05.2020год. за отдаване под наем на дворни места в с.Голям
Поровец и с.Белинци.
Изпълнение: Обявен е публичен търг с явно наддаване на 25.06.2020год.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам следното проекто решение към отчета за изпълнение решенията на
Общински съвет Исперих
На основание чл. 21, ал.1, т.24 и чл. 27, ал.6 от ЗМСМА предлагам
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
1. Приема за сведение отчета за изпълнение решенията на Общински съвет
Исперих за периода 06.11.2019г. до 31.05.2020г.
Въпроси, мнения, предложения към отчета имате ли?
Няма.

Преминаваме към гласуване.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на Общински съвет Исперих на 25.06.2020г. от 17.00 ч. участвали
в поименното гласуване.
Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Исперих за периода от 06.11.2019г.
до 31.05.2020г.
№

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
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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
29
29
0
0
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UII,IHCKI,I Cb BET HCTI EPIIX tI PI,I E CJI EAHOTO

PE[IEHI4E
"rl! 104
Ha ocHosaHr.re r{Jr. 21,

a*l , r.24 u .m. 2'7 , al.6 or 3MCMA [peAnaraM

OEIIII4HCKI4 CbB ET I,IC IIEPI4X
PEIXI4

1. Ilpueua

3a cBeAeHHe orrrera 3a rr3rrbJrHeHr,re peuleHuflTa:aa

I,Icuepux 3a repl{oAa 06.

1 1 .20

I

O6rquncru cbBer

9r. .qo 3 1 .05.2020r.

Ha ocuosaHuetn.22, a.u.1 or 3MCMA, Hacrofluloro peuIeHLIe la6rle H3rlpareHo Ha
KMera sa o6quna I4cueprax u sa O6-uacrHu, yflpaBureJl Ha o6ract Pasrpaa B ceAeMAHeBeH
cpoK or rrpr{eMaHero My.

Hacroxnloro perxeHr,re noAJre)Kr4 Ha o6NareaHe B rrerr,rpllHaAecerAHeBeH cpoK or
o6.ss.f,sauero My npel A.qlau:atrcrparuBeH cr,A rp. Pasrpa4 no peAa sa A.[trlusl4crparuBHo
npoqecyanHr4, KoAeKc.

TOIIKA

11 OT NHEBHN^fl PEN

PasHu.

Eefiru Eerurp - llpeaceaareJrlra OduuHcru cbBer I{cnepux.
LIua tu Bbnpocu yBaxaeMr.I o6quscttu crserHlluu?
Hgua.

flopalu

r.r3r{epnBaHe Ha AHeBHLtfl pe1 3axpr,rBaM pe,(oBHoro 3aceAaHl4e

na O6utuncxl{ cbBer

I4cnepux npoBeAeHo ua 25.06.2020r.

Hacroquu, nporoKoJl ce cbcraBlr B
O6aacrua aAMrrHr4crpallu, rp. Parrpa.4, e4uH
apxr4Ba na O6uraHcKn cbBer

I4cnepzx

Eefiru Mrcvrrou Eerup
Ilpedcedamet Odu4uHcKu cb6em -

Ceiiae Cyrrauona

flpororco.rucr:

eAr,rH 3a
v eLl,IH 3a

