
 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 14 

 
от проведеното  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

27.08.2020 година 
 

Днес 27.08.2020 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, т.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 28  общински 

съветници. Отсъства общинския съветник Танер Закир. 

 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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 

1. Д Е К Л А Р А Ц И Я  от Общински съвет - гр. Исперих, 

. 

2. Докладна записка от Бейти Бекир –Председател на Общински съвет 

Исперих 

   Относно: Определяне представител на Община Исперих В Общото събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих и съгласуване на 

мандат и позиция по точките от дневния ред на свикано Общото събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих, което ще се проведе 

на 16.09.2020г. от 09:30 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в 

гр.Исперих, ул. „Боровец“ №1 

 

3. Докладна записка отБейти Бекир –Председател на Общински съвет 

Исперих. 

           Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 

Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.01.2020 г. до  30.06.2020 г. 

 

4. Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община  Исперих. 

Относно: Възлагане изпълнението на услугата „Патронажна грижа” като услуга от 

общ икономически интерес на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда” към Дирекция „Хуманитарни дейности” по 

Проект „Патронажни грижи за независим и достоен живот”, финансиран по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ        № 

BG05M9OP001-2.040-0028, по процедура: BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4”,  Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020г. 

 

5. Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община  Исперих. 

Относно: Предложение за приемане на Списък на средищните детски градини и 

училища на територията на община Исперих за учебната 2020/2021 година 

 

6. Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и  

изразходвани от бюджета средства в изпълнение на Годишна програма за развитие на 

читалищна дейност в община Исперих за 2019 г.  

 

7. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 

Кмета на община Исперих в периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 

 

8. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Предоставяне на собствеността върху имот от общинския поземлен фонд 

на наследниците на Ахмед Хасанов Каров. 

 

9. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, 

находящи се в с. Къпиновци и в с. Малък Поровец, община Исперих, област Разград 

 



10. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

находящ се в град Исперих, община Исперих без търг или конкурс   

 

11. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на четвърти етаж от административна четириетажна сграда, 

построен върху УПИ I в квартал 82, находящ  се на ул. Христо Ясенов №2, гр. Исперих, 

община Исперих, област Разград   

 

12. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на  незастроен урегулиран поземлен имот I - 2 в квартал 1, 

находящ  се в с.Тодорово, община Исперих, област Разград   

 

13. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Разработване на ПУП–ПП (парцеларен план) за Изграждане на тръбна 

мрежа за оптични кабели от нова шахта на ул. „Трета“ в Промишлена зона гр. Исперих, 

през Землищата на гр. Исперих  - ЕКАТТЕ 32874, с. Лъвино - ЕКАТТЕ 44358, с. 

Подайва - ЕКАТТЕ 56945, общ. Исперих, обл. Разград – до УПИ VIII-393, кв. 61 и 

одобряване на Задание  

 

14. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземл. имот № 32 874.154.1558, 

Местност  “Пунар Екинлик” – Землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград и 

одобряване на Задание 

 

15. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Съзнание 1891“, гр. Исперих за 

безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.395 

МИГ Исперих – мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването 

на местни основни услуги за селското население, вкл. развлечения и култура, свързаната с 

тях инфраструктура“, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Стратегия 

за водено от общностите местно развитие на МИГ ИСПЕРИХ 

 

16. Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община  Исперих. 

 Относно: одобряване на актуализирано Споразумение за 

партньорство(Приложение VII ) към  Административен договор за изпълнението на 

проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства 

в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-

2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от Европейския социален фонд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  от Общински съвет - гр. Исперих, 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Общински свет е орган на местно самоуправление. Той е гласът на местните 

граждани.  

Водени от Закона, нашата дейност винаги е била и ще бъде в интерес на местните 

жители –  техните нужди са наш приоритет. Това община Исперих да е община в пълен 

смисъл, а не „малко населено място“ – цел. 

Общински съвет – Исперих, в качеството си на представители на гражданите, 

живущи на територията на община Исперих, считаме за наложително да не оставаме 

безучастни по повод предприетите действия по оптимизация на съдебната карта, на ниво 

районни съдилища в страната, а дори и все още, те да са на етап обсъждане. 

Неизменно, Районен съд – Исперих ще бъде част от горната реформа, а към 

момента, ясно заявяваме, че такава не е необходима. 

Законните права и интереси на нашите съграждани, са на първо място за нас. 

Районен съд – Исперих обслужва община Исперих, община Самуил и част от община 

Завет с население около  31 000 жители. Освен професионалисти с признати качества, в 

т.ч. и административния му състав, работещи там, последният е и символ на държавността 

в нашия край. 

В т.нар. „малки населени места“, държавата сякаш изчезва, а това е недопустимо. 

Ние държим жителите на община Исперих да имат достъп до правораздаване, а не 

да съобразяват това си законово право с финансови възможности или с комунални 

зависимости. Качеството на правораздаване трябва да бъде цел, но не и със средства за 

бюджетни икономии. 

Териториалното разположение на община Исперих е изключително добро, тъй като 

е достъпна и за жителите на някои населени места от съседни общини, а не само за своите.  

Местните специалисти в редица поделения на институции са признати, а адвокатската ни 

гилдия е на изключително ниво, и е предпочитана и от граждани на доста по-големи 

градове и общини.  

Действащият модел към момента на съдебната карта, на ниво районни съдилища в 

област Разград, намираме за изключително подходящ за нас и нашите съграждани. 

Последния не бива да бъде изменян. Решения и действия в насока реформа, особено в 

областта на правораздаването, следва да бъдат съобразявани с всяко населено място – 

отделно и конкретно, а не да бъде налаган един модел за цялата територия на страната.  

Искаме Съдът и Справедливостта да са близо до нас и нашите съграждани – както 

като разстояние, така и като достъпност, в смисъла на разбирането им. 

 

Колеги предлагам следния  проект за решение: 

На основание чл. 21, ал. 2, предложение пето от ЗМСМА 

 

Общински съвет Исперих 

Реши: 

 

1. Приема Декларация в подкрепа на Районен съд Исперих. 

 

Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането. 

Настоящето решение да се изпрати на Районен съд Исперих и Висшия съдебен 

съвет. 



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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Въпроси, предложения, мнения по предложението за решение имате ли2 

Няма. 

Моля, колеги да преминем към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 27.08.2020г. от 17.00 ч.  

участвали в поименното гласуване. 

  

Д Е К Л А Р А Ц И Я  от Общински съвет - гр. Исперих, 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

 

 

 



        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 107 
 

На основание чл. 21, ал. 2, предложение пето от ЗМСМА 

 

Общински съвет Исперих 

Реши: 

 

1. Приема Декларация в подкрепа на Районен съд Исперих. 

 

Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането. 

 

Настоящето решение да се изпрати на Районен съд Исперих и Висшия съдебен 

съвет. 

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейти Бекир –Председател на Общински съвет Исперих 

   Относно: Определяне представител на Община Исперих В Общото събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих и съгласуване на 

мандат и позиция по точките от дневния ред на свикано Общото събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих, което ще се проведе 

на 16.09.2020г. от 09:30 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в 

гр.Исперих, ул. „Боровец“ №1 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници,  

Община Исперих е съдружник с 27% собственост от капитала на „В и К“ ООД 

гр.Исперих. С писмо с наш вх.№ 166 от 03.08.2020г. и такова от 13.08.2020г. до 

Председателя на Общински съвет Исперих е заведено писмо-покана от Айдън Мехмед – 

Управител на „В и К“ ООД, гр.Исперих, с което информира, че на основание чл. 138, ал.1 

от Търковския закон и чл. 17 от Дружествения договор на „В и К“ ООД, гр.Исперих е 

свикано Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД, гр.Исперих на 16.09.2020г. от 



09:30 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в гр.Исперих, ул. 

„Боровец“ №1, при следния дневен ред (цитирам): 

1. Приемане Доклад на Управителя за дейността на „В и К“ ООД, гр.Исперих 

през 2019г., приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и 

разпределение печалбата, съгласно т.3 от РзМС №2 от 16 юни 2020г. 

2. Освобождаване от отговорност на Управителя на „В и К“ ООД, гр.Исперих 

за 2019г. 

3. Гласуване за избор на одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен 

отчет за 2020г. на „ВиК“ ООД, гр.Исперих. 

4. Разни. 

 

      Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал.6 от Търговския закон, 
чл. 19 и чл. 20 от Наредба №26 за условията и реда за упражняване правата на собственост на 

Община Исперих в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината 

в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, и чл. 17 от 

Дружествения договор на „В и К” ООД гр.  Исперих, предвид получено писмо – покана с 

вх.№ 166 от 03.08.2020г. за свикване на Общо събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих на 16.09.2020г. от 09:30 часа в 

административната сграда на дружеството, находяща се в гр.Исперих, ул. „Боровец“ №1, 

предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Упълномощава Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет 

Исперих да представлява Община Исперих в Общото събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация” – ООД гр. Исперих, с право да гласува по решенията, 

посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ 

ООД, гр.Исперих, което ще се проведе на 16.09.2020г. от 09:30 часа, както следва: 

1. По т.1 - Приемане Доклад на Управителя за дейността на „В и К“ ООД 

гр.Исперих през 2019г., приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и 

разпределение печалбата, съгласно т.3 от РзМС №2 от 16 юни 2020г. – да гласува  „ЗА“. 

2. По т.2 - Освобождаване от отговорност на Управителя на „В и К“ ООД град 

Исперих за 2019г. – да гласува  „ЗА“. 

3. По т.3 - Гласуване за избор на одитор за проверка и заверка на годишния 

счетоводен отчет за 2020г. на „ВиК“ ООД, гр.Исперих - – да гласува  „ЗА“. 

4. По т.4 от Дневния ред „Разни“, както и при всички останали точки, в случаи 

на възникнали питания, допълнения, промени и пр., упълномощеното лице може да 

изразява мнения, становища, съображения в защита интересите на Община Исперих и 

реализиране на положителни резултати за нея по повод поставени въпроси, както и да 

гласува решения в този смисъл. 

 

II. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

 

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. 

Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 



 

 

 

Айдън Хюсеин - Председателя  на ПК по „ Финанси и бюджет“. 

 На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 24.08.2020г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля становището на председателя на ПК по Законност и обществен ред“ 

Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев - Председателя  на ПК по „Законност и обществен ред“. 

На заседание на ПК по „ Законност и обществен ред“ проведено на 24.08.2020г. от 

16.00ч. след  разглеждането на докладната записка   

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

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

Няма. 

Моля, колеги преминаваме към гласуване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 27.08.2020г. от 17.00 ч.  

участвали в поименното гласуване. 

  

Докладна записка от Бейти Бекир –Председател на Общински съвет 

Исперих 

   Относно: Определяне представител на Община Исперих В Общото събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих и съгласуване на 

мандат и позиция по точките от дневния ред на свикано Общото събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих, което ще се проведе 

на 16.09.2020г. от 09:30 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в 

гр.Исперих, ул. „Боровец“ №1 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

 

 

 

 

 



        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 108 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 137, ал.6 от Търговския закон, чл. 19 и чл. 20 от Наредба №26 за 

условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски 

дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за 

сключване на договори за съвместна дейност, и чл. 17 от Дружествения договор на „В и К” 

ООД гр.  Исперих, предвид получено писмо – покана с вх.№ 166 от 03.08.2020г. за 

свикване на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД 

гр. Исперих на 16.09.2020г. от 09:30 часа в административната сграда на дружеството, 

находяща се в гр.Исперих, ул. „Боровец“ №1, предлагам Общински съвет Исперих взема 

следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Упълномощава Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет 

Исперих да представлява Община Исперих в Общото събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация” – ООД гр. Исперих, с право да гласува по решенията, 

посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ 

ООД, гр.Исперих, което ще се проведе на 16.09.2020г. от 09:30 часа, както следва: 

1. По т.1 - Приемане Доклад на Управителя за дейността на „В и К“ ООД 

гр.Исперих през 2019г., приемане на годишния финансов отчет на дружеството 

за 2019г. и разпределение печалбата, съгласно т.3 от РзМС №2 от 16 юни 2020г. – 

да гласува  „ЗА“. 
2. По т.2 - Освобождаване от отговорност на Управителя на „В и К“ ООД град 

Исперих за 2019г. – да гласува  „ЗА“. 

3. По т.3 - Гласуване за избор на одитор за проверка и заверка на годишния 

счетоводен отчет за 2020г. на „ВиК“ ООД, гр.Исперих - – да гласува  „ЗА“. 

4. По т.4 от Дневния ред „Разни“, както и при всички останали точки, в случаи 

на възникнали питания, допълнения, промени и пр., упълномощеното лице може да 

изразява мнения, становища, съображения в защита интересите на Община Исперих и 

реализиране на положителни резултати за нея по повод поставени въпроси, както и да 

гласува решения в този смисъл. 

 

II. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 



 

 

 

 

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка отБейти Бекир –Председател на Общински съвет Исперих. 

           Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 

Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.01.2020 г. до  30.06.2020 г. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за 

одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени 

средства от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.01.2020 г. до 

30.06.2020 г. 

 

 

 

 

 

№      

по ред 

 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната и 

получени средства от 

Председателя на 

Общински съвет -  Исперих 

1. м. 01.2020 0.00 лв. 

2. м. 02.2020 0.00 лв. 

3. м. 03.2020 40.00 лв. 

4. м. 04.2020 0.00 лв. 

5. м. 05.2020 0.00 лв. 

6. м. 06.2020 0.00 лв. 

Общо :                                                                                                                        40.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на 

Председателя на общинските съвети се издават от кмета на общината. 

 

№      

по ред 
Отчетен месец Извършени разходи за 

командировки в чужбина и 

получени средства от 

Председателя на 

Общински съвет -  Исперих 

1. м. 01.2020 0.00 лв. 

2. м. 02.2020 0.00 лв. 

3. м. 03.2020 0.00 лв. 

4. м. 04.2020 0.00 лв. 

5. м. 05.2020 0.00 лв. 

6. м. 06.2020 0.00 лв. 

Общо:                                                                                                                         0.00 лв. 



 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. в 

размер на  –   40.00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. в 

размер на  –   0.00 лв. 

 

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

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, председателя на постояната  комисия по „ Финанси и бюджет“ за становище. 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин - Председателя  на ПК по „ Финанси и бюджет“. 

 На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 24.08.2020г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Въпроси, предложения по докладната записка имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

 

 



 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 27.08.2020г. от 17.00 ч.  

участвали в поименното гласуване. 

  

Докладна записка отБейти Бекир –Председател на Общински съвет Исперих. 

           Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 

Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.01.2020 г. до  30.06.2020 г. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 109 
 

 

 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. в 

размер на  –   40.00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от 

Председателя на Общински съвет -  Исперих за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. в 

размер на  –   0.00 лв. 

 

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

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община  Исперих. 

Относно: Възлагане изпълнението на услугата „Патронажна грижа” като услуга от 

общ икономически интерес на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда” към Дирекция „Хуманитарни дейности” по 

Проект „Патронажни грижи за независим и достоен живот”, финансиран по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ        № 

BG05M9OP001-2.040-0028, по процедура: BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4”,  Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020г. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кючюк. 

 

Аксел Кючюк – заместник кмет на община  Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих е бенефициент по Проект „Патронажни грижи за независим и 

достоен живот” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.040-0028 в размер на 175 359,20 лева, със срок на изпълнение 



01.06.2019г. – 31.08.2020г.  

Проектът даде възможност да бъдат задоволени нуждите на  90 потребители от 

Община Исперих да получават качествена и адекватна на нуждите им патронажна грижа в 

рамките на до 2 часа дневно, за период от 12 месеца чрез обучен екип от 20 социални 

асистенти и 5 медицински специалисти. 

Във връзка с предстоящото приключване изпълнението на Договор № 

BG05M9OP001-2.040-0028, УО на ОП РЧР предлага удължаване на услугите по 

процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент 2” при следните условия: 

1. Удължаване предоставянето на услугата патронажна грижа с 6 месеца за не по 

малко от 55  потребители. 

2. Допустими дейности за периода на удължаването са: 

 Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги 

за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора; 

 Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; 

 Обучение и супервизия на персонала. 

3. Дейностите попадат в услугите посочени в член 2, параграф 1, буква в) от  

Решението на ЕК за УОИИ: „компенсация за обществена услуга за предоставянето на 

УОИИ с цел посрещане на социални нужди в областта здравеопазването и дългосрочните 

грижи, грижите за децата, достъпа до пазара на труда и реинтегрирането в него, 

социалното жилищно настаняване и грижите за социалното включване на уязвимите 

групи”. 

4. За периода на удължаването, общината следва да възложи услугата от общ  

икономически интерес на общинско предприятие (създадено по реда на чл. 52 от ЗОС), на 

второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска 

администрация. Не е допустимо отчитане на услугата под формата на реални разходи. 

5. Размерът на компенсацията за 6 месеца е 1 008 лв. на лице, получаващо услуги. 

6. Бюджетът по договор ще бъде увеличен с 60 429.60 лв. 

Възлагането на услугата се извършва с акт за възлагане, който следва да съдържа 

всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решение на ЕК за УОИИ. Възлагането 

на УОИИ се осъществява с Решение на ОбС чрез кмета на общината, който изготвя 

заповед за възлагане и Правилник за вътрешния ред по предоставяне на услугата 

„Патронажни грижи за независим и достоен живот”. 

Съгласно указанията за сключване на допълнителни споразумения по процедура 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - 

Компонент 2”, предоставянето на патронажна грижа като услуга от общ икономически 

интерес /УОИИ/ важи за срок до приключване на проектните дейности по проекта. 

 

                                                                                                                                                        

 

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, в изпълнение на административен договор по проект № 

BG05M9OP0012.040-0028 „Патронажни грижи за независим и достоен живот” и във 

връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011година  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

  

1. Дава съгласие Община Исперих да изпълнява самостоятелно услуга от общ 



икономически интерес /УОИИ/ по Проект № BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни 

грижи за независим и достоен живот”, процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания - Компонент 4”, Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020г.  

2. Упълномощава Кмета на Община Исперих да възложи: 

2.1. За срок  до приключване на дейностите по проекта, изпълнението на УОИИ по 

Проект № BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за независим и достоен живот” 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - 

Компонент 4”  на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 

общността или в домашна среда” към Дирекция „Хуманитарни дейности” на община 

Исперих; 

2.2. контрола върху изпълнението на УОИИ по Проект № BG05M9OP001-2.040-

0028 „Патронажни грижи за независим и достоен живот” по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4” на екипа за организация и 

управление на Проект № BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за независим и 

достоен живот” на общинско ниво. 

3. Определя да не се заплаща такса от страна на потребителите на услугата 

„Патронажна грижа” по Проект № BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за 

независим и достоен живот” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент 4”. 

4. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

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

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте д-р Ахмедова. 

 

Д-р Ферай Ахмедова - Председателя  на ПК по „Здравеопазване и социални 

грижи“. 

 На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални грижи“ проведено на 

24.08.2020г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната записка  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Здравеопазване и социални грижи“ – докладната записка да 

бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, председателя на постояната  комисия по „ Финанси и бюджет“ за становище. 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 



Айдън Хюсеин - Председателя  на ПК по „ Финанси и бюджет“. 

 На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 24.08.2020г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Въпроси, предложения по докладната записка имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 27.08.2020г. от 17.00 ч.  

участвали в поименното гласуване. 

  

Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община  Исперих. 

Относно: Възлагане изпълнението на услугата „Патронажна грижа” като услуга от 

общ икономически интерес на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда” към Дирекция „Хуманитарни дейности” по 

Проект „Патронажни грижи за независим и достоен живот”, финансиран по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ        № 

BG05M9OP001-2.040-0028, по процедура: BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4”,  Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020г. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  



10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 110 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, в изпълнение на административен договор по проект № 

BG05M9OP0012.040-0028 „Патронажни грижи за независим и достоен живот” и във 

връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011година  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

  

1. Дава съгласие Община Исперих да изпълнява самостоятелно услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ/ по Проект № BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни 

грижи за независим и достоен живот”, процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания - Компонент 4”, Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020г.  

2. Упълномощава Кмета на Община Исперих да възложи: 

2.1. За срок  до приключване на дейностите по проекта, изпълнението на УОИИ по 

Проект № BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за независим и достоен живот” 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - 

Компонент 4”  на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 



общността или в домашна среда” към Дирекция „Хуманитарни дейности” на община 

Исперих; 

2.2. контрола върху изпълнението на УОИИ по Проект № BG05M9OP001-2.040-

0028 „Патронажни грижи за независим и достоен живот” по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4” на екипа за организация и 

управление на Проект № BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за независим и 

достоен живот” на общинско ниво. 

3. Определя да не се заплаща такса от страна на потребителите на услугата 

„Патронажна грижа” по Проект № BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за 

независим и достоен живот” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент 4”. 

4. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

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

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община  Исперих. 

Относно: Предложение за приемане на Списък на средищните детски градини и 

училища на територията на община Исперих за учебната 2020/2021 година 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кючюк. 

 

Аксел Кючюк – заместник кмет на община  Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

На основание чл. 53, ал. 5 от ЗПУО, средищните детски градини и училища са 

включените в списък, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на 

образованието и науката въз основа на решение на съответните общински съвети и 

обнародван в „Държавен вестник". Списъкът се актуализира ежегодно до 1 ноември. 

Според чл. 53, ал. 6 от ЗПУО критериите за включване в списъка се определят с акт на 

Министерския съвет, като те гарантират минимизиране на времето за пътуване на децата и 

учениците и осигуряват условия за осъществяване на образователния процес в 

съответствие с държавните образователни стандарти.  

Съгласно чл. 1 от Постановление № 128/ 29.06.2017 г. на Министерски съвет за 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и 

училища за средищна детска градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование се определя общинска детска градина или 

част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна 

предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина или 

училище, което да организира задължително предучилищно образование, и която за тези 

деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено 

място. 

Съгласно чл. 2 от ПМС № 128/ 29.06.2017 г. за средищно училище по смисъла на 

чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование се определя 

държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование - начално, основно, обединено или средно 

училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от 

други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо 



обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по 

асфалтирана пътна мрежа.   

 На територията на община Исперих две детски градини отговарят на посочените в 

чл. 1 от ПМС № 128/ 29.06.2017 г. критерии за включване в Списъка на средищните 

детски градини и училища, а именно: 

– ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих; 

– ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци, 

 

и 6 училища отговарят на посочените в чл. 2 от ПМС № 128/ 29.06.2017 г. критерии за 

включване в Списъка на средищните детски градини и училища: 

– ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва; 

– ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци; 

– ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Вазово; 

– ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово. 

 

Съгласно чл. 5 от ПМС № 128/ 29.06.2017 г. за пътуващите деца и ученици до 

средищна детска градина и средищно училище се осигурява безплатен транспорт. 

 

 С оглед на изложеното и в съответствие с разпоредбите на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от 

ПМС № 128/ 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на 

средищните детски градини и училища, кметът на общината следва да внесе мотивирано 

предложение до Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2020 

година след решение на общинския съвет. 

    

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе 

следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и 

чл. 1, чл. 2, чл. 3 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, при 

съблюдаване - най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено 

място и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително 

финансиране за осигуряване обучението на пътуващите деца и ученици от средищните 

детски градини и училища, Общински съвет – Исперих 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Списък на средищните детски градини в община Исперих за  

учебната 2020/2021 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение, както следва: 

 

– ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих; 

– ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци. 

 

2. Приема Списък на средищните училища в община Исперих за учебната 

2020/2021 година, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение, 

както следва: 

– ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих; 



– ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва; 

– ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци; 

– ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Вазово; 

– ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово. 

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да внесе мотивирано предложение в 

Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2020 година за 

включване на посочените в т. 1 и т. 2 от настоящото решение средищни детски градини и 

училища в Списъка на средищните детски градини и училища, при спазване на чл. 3, ал. 3 

от ПМС №128/29.06.2017г. 

 

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

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

 

 

Приложение: Списък на средищните детски градини и училища в община Исперих 

за учебната 2020/2021 година, изготвен на основание на прогнозни данни от 

директорите на детски градини и училищата към 31.07.2020 г. 



Приложение № 1: Наименование и адрес на детската градина; прогнозен брой деца в задължителна предучилищна възраст от 

населени места, в които няма детска градина, която провежда обучение в съответната група; маршрути на пътуване; състояние и вид 

на пътната мрежа 

 

№ Детска градина Адрес Маршрут Км 

Състояние  

и вид на  

пътната мрежа 

Брой деца 

1. „Дора Габе“ 

обл. Разград, общ. Исперих, 

с. Лудогорци, ул. „Вихрен“ 

№ 43 А 

Лудогорци – Бърдоква – Лудогорци 8 
Асфалтов път в добро 

състояние 
6 

Лудогорци – Ст. селище – Лудогорци 5 
Асфалтов път в добро 

състояние 
6 

Лудогорци – Г. Поровец – Лудогорци 9 
Асфалтов път в добро 

състояние 
1 

2. „Първи юни“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

гр. Исперих, ул. „Иван 

Кръстев“ № 4 - база 2 

Исперих – Лъвино – Исперих 10 
Асфалтов път в добро 

състояние 
6 

 

 

 

Приложението е неотменна част от Решението, 

Бейти Бекир 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2: Наименование и адрес на училището; прогнозен брой ученици от населени места, в които няма училище, което 

провежда обучение в съответния клас; маршрути на пътуване; състояние и вид на пътната мрежа; възможност за осигуряване на 

целодневна организация на учебния ден, възможност за осигуряване на обедно храненe 

№ Училище Адрес Маршрут Км 

Състояние  

и вид на  

пътната мрежа 

ЦДО 
Обедно 

хранене 

Брой 

деца 

1. 
ОУ „Васил 

Априлов“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, гр. 

Исперих, ул. „В. 

Левски“ № 78 

Исперих – Яким Груево 

– Исперих 
13 

Асфалтов път в лошо 

състояние 
Да Да 21 

Исперих – Зебил – 

Конево – Исперих 
28 

Асфалтов път в лошо 

състояние 
Да Да 20 

Исперих – М. Поровец – 

Драгомъж – Исперих 
13 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 16 

Исперих – Свещари – 

Исперих 
18 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 17 

Исперих – Лъвино – 

Исперих 
10 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 10 

 2. ОУ „Христо Ботев“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, гр. 

Исперих, ул. 

„Лудогорие“ № 90 

Исперих – М. Поровец – 

Драгомъж – Исперих 
13 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 18 

Исперих – Лъвино – 

Исперих 
10 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 20 

Исперих – Свещари – 

Исперих 
18 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 13 

3. ОУ „Отец Паисий“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. Подайва, 

ул. „В. Тинчев“ № 5 

Подайва – Къпиновци – 

Средоселци – Подайва 
9 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 25 

Подайва – Белинци – 

Духовец – Подайва 
17 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 35 

4. ОУ „Христо Ботев“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. 

Лудогорци, ул. 

„Вихрен“ № 31 

Лудогорци – Г. Поровец 

– Лудогорци 
9 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 11 

Лудогорци – Ст. селище 

– Лудогорци 
5 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 8 

Лудогорци – Бърдоква – 

Лудогорци 
8 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 22 



 

 

 

Приложението е неотменна част от Решението, 

Бейти Бекир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лудогорци – М. Йонково 

– Лудогорци 
12 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 9 

Лудогорци – Йонково – 

Лудогорци 
16 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 22 

5. ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. Вазово, 

ул. „Ал. 

Стамболийски“ № 18 

Вазово – Райнино – 

Вазово 
10 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 12 

6. ОУ „Васил Левски“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. 

Тодорово, ул. „В. 

Левски“ № 30 

Тодорово – Печеница – 

Делчево – Тодорово 
14 

Асфалтов път в лошо 

състояние 
Да Да 10 



Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, председателите на постояните комиси за становище. 

Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова - Председателя  на ПК по „ Образование, култура и 

духовни дейности“. 
 На заседание на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

24.08.2020г. от 14.30ч.  след разглеждане на докладната записка  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте д-р Ахмедова, като председател на участваща комисия. 

 

Д-р Ферай Ахмедова - Председателя  на ПК по „Здравеопазване и социални 

грижи“. 

 На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални грижи“ проведено на 

24.08.2020г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната записка  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Здравеопазване и социални грижи“ – докладната записка да 

бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Въпроси, предложения по докладната записка имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. Общинския съветник Екатерина Димитрова няма да 

участва в гласуването. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 27.08.2020г. от 17.00 ч.  

участвали в поименното гласуване. 

  

Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община  Исперих. 

Относно: Предложение за приемане на Списък на средищните детски градини и 

училища на територията на община Исперих за учебната 2020/2021 година 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 111 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и 

чл. 1, чл. 2, чл. 3 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, при 

съблюдаване - най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено 

място и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително 

финансиране за осигуряване обучението на пътуващите деца и ученици от средищните 

детски градини и училища, Общински съвет – Исперих 

 

Р Е Ш И: 

 

2. Приема Списък на средищните детски градини в община Исперих за  

учебната 2020/2021 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение, както следва: 

 

– ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих; 

– ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци. 

 

2. Приема Списък на средищните училища в община Исперих за учебната 

2020/2021 година, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение, 

както следва: 

– ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва; 

– ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци; 

– ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Вазово; 

– ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово. 

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да внесе мотивирано предложение в 

Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2020 година за 

включване на посочените в т. 1 и т. 2 от настоящото решение средищни детски градини и 

училища в Списъка на средищните детски градини и училища, при спазване на чл. 3, ал. 3 

от ПМС №128/29.06.2017г. 

 

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

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

 

 

Приложение: Списък на средищните детски градини и училища в община Исперих 

за учебната 2020/2021 година, изготвен на основание на прогнозни данни от 

директорите на детски градини и училищата към 31.07.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1: Наименование и адрес на детската градина; прогнозен брой деца в задължителна предучилищна възраст от 

населени места, в които няма детска градина, която провежда обучение в съответната група; маршрути на пътуване; състояние и вид 

на пътната мрежа 

 

№ Детска градина Адрес Маршрут Км 

Състояние  

и вид на  

пътната мрежа 

Брой деца 

1. „Дора Габе“ 

обл. Разград, общ. Исперих, 

с. Лудогорци, ул. „Вихрен“ 

№ 43 А 

Лудогорци – Бърдоква – Лудогорци 8 
Асфалтов път в добро 

състояние 
6 

Лудогорци – Ст. селище – Лудогорци 5 
Асфалтов път в добро 

състояние 
6 

Лудогорци – Г. Поровец – Лудогорци 9 
Асфалтов път в добро 

състояние 
1 

2. „Първи юни“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

гр. Исперих, ул. „Иван 

Кръстев“ № 4 - база 2 

Исперих – Лъвино – Исперих 10 
Асфалтов път в добро 

състояние 
6 

 

 

 

Приложението е неотменна част от Решението, 

Бейти Бекир 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2: Наименование и адрес на училището; прогнозен брой ученици от населени места, в които няма училище, което 

провежда обучение в съответния клас; маршрути на пътуване; състояние и вид на пътната мрежа; възможност за осигуряване на 

целодневна организация на учебния ден, възможност за осигуряване на обедно храненe 

№ Училище Адрес Маршрут Км 

Състояние  

и вид на  

пътната мрежа 

ЦДО 
Обедно 

хранене 

Брой 

деца 

1. 
ОУ „Васил 

Априлов“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, гр. 

Исперих, ул. „В. 

Левски“ № 78 

Исперих – Яким Груево 

– Исперих 
13 

Асфалтов път в лошо 

състояние 
Да Да 21 

Исперих – Зебил – 

Конево – Исперих 
28 

Асфалтов път в лошо 

състояние 
Да Да 20 

Исперих – М. Поровец – 

Драгомъж – Исперих 
13 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 16 

Исперих – Свещари – 

Исперих 
18 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 17 

Исперих – Лъвино – 

Исперих 
10 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 10 

 2. ОУ „Христо Ботев“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, гр. 

Исперих, ул. 

„Лудогорие“ № 90 

Исперих – М. Поровец – 

Драгомъж – Исперих 
13 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 18 

Исперих – Лъвино – 

Исперих 
10 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 20 

Исперих – Свещари – 

Исперих 
18 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 13 

3. ОУ „Отец Паисий“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. Подайва, 

ул. „В. Тинчев“ № 5 

Подайва – Къпиновци – 

Средоселци – Подайва 
9 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 25 

Подайва – Белинци – 

Духовец – Подайва 
17 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 35 

4. ОУ „Христо Ботев“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. 

Лудогорци, ул. 

„Вихрен“ № 31 

Лудогорци – Г. Поровец 

– Лудогорци 
9 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 11 

Лудогорци – Ст. селище 

– Лудогорци 
5 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 8 

Лудогорци – Бърдоква – 

Лудогорци 
8 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 22 



 

 

 

Приложението е неотменна част от Решението, 

Бейти Бекир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лудогорци – М. Йонково 

– Лудогорци 
12 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 9 

Лудогорци – Йонково – 

Лудогорци 
16 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 22 

5. ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. Вазово, 

ул. „Ал. 

Стамболийски“ № 18 

Вазово – Райнино – 

Вазово 
10 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 12 

6. ОУ „Васил Левски“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. 

Тодорово, ул. „В. 

Левски“ № 30 

Тодорово – Печеница – 

Делчево – Тодорово 
14 

Асфалтов път в лошо 

състояние 
Да Да 10 



 

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и  

изразходвани от бюджета средства в изпълнение на Годишна програма за развитие на 

читалищна дейност в община Исперих за 2019 г.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кючюк. 

 

Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Народните читалища са институции, които работят за опазване и съхраняване на 

българския дух и култура и за утвърждаване на националното ни самосъзнание. Те са 

юридически лица с нестопанска цел, пазители на нематериалното ни културно наследство. 

Основната цел на тези културни институции е да откликват на нуждите на 

местното населението, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни 

културно-образователни центрове.  

Съгласно чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища председателите на 

читалищата представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет 

доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходвани от бюджета средства в 

изпълнение на приетата Годишна програмата за развитие на читалищна дейност за 

предходната година. 

В изпълнение на чл.26а, ал.5 постъпилите доклади се обсъждат от общинския съвет 

на първото открито заседание след 31 март с участието на представители на народните 

читалища - вносители на докладите. 

 Поради обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на 

заразата от Ковид – 19 и въведените санитарто-хигиенни мерки за безопасност в § 15 от 

Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 

за преодоляване на последиците (Обн. - ДВ, Бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. 

и доп. - ДВ, Бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) е уредено, че  председателите на 

читалищата представят в срок до 30 юни 2020 г. пред кмета на общината и общинския 

съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл. 

26а, ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства през 2019 г. Докладите на читалищата 

на територията на една община се обсъждат от общинския съвет на първото открито 

заседание след 30 юни 2020 г. 

        

         

           С оглед на гореизложеното и постъпилите отчетни материали, в законовия срок, от 

читалищата, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното решение: 

 

 На основание чл. 26а, ал.5 от ЗНЧ и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, респ. § 15 от Преходните и Заключителни 

разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на 

последиците (Обн. - ДВ, Бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп. - ДВ, Бр. 44 

от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г., Общински съвет - Исперих 

 

РЕШИ: 

 



 

1. Приема доклади за осъществени читалищни дейности и изразходвани от 

бюджета средства в изпълнение на Годишна програма за развитие на 

читалищна дейност в община Исперих за 2019 г. на следните читалища: 

 НЧ “Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

 НЧ “Пробуда 1928“ с.Лъвино;  

 НЧ “Самообразование 1901“ с.Голям Поровец;  

 НЧ “Назъм Хъкмет 1959“ с.Къпиновци;  

 НЧ “Васил Левски 1936“ с.Печеница; 

 НЧ “Развитие 1910 “ с. Малък Поровец ; 

 НЧ “Просвета 1929“ с.Духовец; 

 НЧ “ Развитие 1928“ с.Лудогорци;  

 НЧ “Просвета 1920“ с.Старо селище;  

 НЧ “Пробуда 1927“ с.Китанчево;  

 НЧ “Н.Й.Вапцаров 1964“ с.М.Йонково;  

 НЧ “Пробуда 1929“ с.Свещари;  

 НЧ “Нов живот 1940“ с.Конево;  

 НЧ “Съзнание 1927“ с.Вазово;  

 НЧ “Рома-Вазово 2007“ с. Вазово; 

 НЧ “Светлина 1939“ с.Яким Груево;  

 НЧ „Пробуда 1939“ с.Белинци;  

 НЧ “Наука 1937“ с.Тодорово;  

 НЧ “Самообразование 1930“ с. Делчево;  

 НЧ “Васил Левски 1927“ с.Бърдоква;  

 НЧ “Пробуда 1927- Йонково“ с.Йонково;  

 НЧ „Просвета 1956“ с.Средоселци;  

 НЧ “Просвета 1924“ с.Райнино; 

 НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва. 

 

            2.Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

3.Решението 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. 

Моля, председателите на постояните комиси за становище. 

Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова - Председателя  на ПК по „ Образование, култура и 

духовни дейности“. 
 На заседание на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

24.08.2020г. от 14.30ч.  след разглеждане на докладната записка  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 



 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Въпроси, предложения по докладната записка имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 27.08.2020г. от 17.00 ч.  

участвали в поименното гласуване. 

  

Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и  

изразходвани от бюджета средства в изпълнение на Годишна програма за развитие на 

читалищна дейност в община Исперих за 2019 г.  

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

 



 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 112 

 

На основание чл. 26а, ал.5 от ЗНЧ и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, респ. § 15 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона 

за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Обн. - ДВ, Бр. 

28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп. - ДВ, Бр. 44 от 2020 г., в сила от 

14.05.2020 г., Общински съвет - Исперих 

 

РЕШИ: 

 

1.Приема доклади за осъществени читалищни дейности и изразходвани от бюджета 

средства в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищна дейност в 

община Исперих за 2019 г. на следните читалища: 

 НЧ “Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

 НЧ “Пробуда 1928“ с.Лъвино;  

 НЧ “Самообразование 1901“ с.Голям Поровец;  

 НЧ “Назъм Хъкмет 1959“ с.Къпиновци;  

 НЧ “Васил Левски 1936“ с.Печеница; 

 НЧ “Развитие 1910 “ с. Малък Поровец ; 

 НЧ “Просвета 1929“ с.Духовец; 

 НЧ “ Развитие 1928“ с.Лудогорци;  

 НЧ “Просвета 1920“ с.Старо селище;  

 НЧ “Пробуда 1927“ с.Китанчево;  

 НЧ “Н.Й.Вапцаров 1964“ с.М.Йонково;  

 НЧ “Пробуда 1929“ с.Свещари;  

 НЧ “Нов живот 1940“ с.Конево;  

 НЧ “Съзнание 1927“ с.Вазово;  

 НЧ “Рома-Вазово 2007“ с. Вазово; 

 НЧ “Светлина 1939“ с.Яким Груево;  

 НЧ „Пробуда 1939“ с.Белинци;  

 НЧ “Наука 1937“ с.Тодорово;  

 НЧ “Самообразование 1930“ с. Делчево;  

 НЧ “Васил Левски 1927“ с.Бърдоква;  

 НЧ “Пробуда 1927- Йонково“ с.Йонково;  

 НЧ „Просвета 1956“ с.Средоселци;  

 НЧ “Просвета 1924“ с.Райнино; 

 НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва. 

 



 

            2.Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

3.Решението 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 Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 

Кмета на община Исперих в периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за 

одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени 

средства от Кмета на община Исперих за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 
 

№      

по ред 
 

Отчетен месец 

Извършени разходи за 

командировки в страната 

и получени средства от 

кмета на Община 

Исперих 

1. м. 01.2020 0.00 лв. 

2. м. 02.2020 40.00 лв. 

3. м. 03.2020 40.00 лв. 

4. м. 04.2020 0.00 лв. 

5. м. 05.2020 20.00 лв. 

6. м. 06.2020 20.00 лв. 

Общо :                                                                                                                        120.00 лв. 

 

 

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2  от Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на 

кметовете на общини се издават от председателя на общинския съвет. 
 

 

№      

по ред 
Отчетен месец Извършени разходи за 

командировки в чужбина 

и получени средства от 

кмета на Община 

Исперих 

1. м. 01.2020 0.00 лв. 

2. м. 02.2020 0.00 лв. 

3. м. 03.2020 0.00 лв. 

4. м. 04.2020 0.00 лв. 

5. м. 05.2020 0.00 лв. 



 

6. м. 06.2020 0.00 лв. 

Общо:                                                                                                                         0.00 лв. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 
На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
 

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета 

на община Исперих за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. в размер на  –  120,00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

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

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, председателя на постояната  комисия по „ Финанси и бюджет“ за становище. 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин - Председателя  на ПК по „ Финанси и бюджет“. 

 На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 24.08.2020г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Въпроси, предложения по докладната записка имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

 

 

 



 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 27.08.2020г. от 17.00 ч.  

участвали в поименното гласуване. 

  

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от 

Кмета на община Исперих в периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 113 

 

На основание  чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих, 

  

РЕШИ : 
 

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета 

на община Исперих за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. в размер на  –  120,00 лв. 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на 

община Исперих за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. в размер на  –   0.00 лв. 

 

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

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

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Предоставяне на собствеността върху имот от общинския поземлен фонд 

на наследниците на Ахмед Хасанов Каров. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В Общинската администрация е постъпила кореспонденция с Вх.№К-2406/11.06.2020год. 

с Изх.№РД-12-04-28/11.06.2020г. от Общинска служба по земеделие - Исперих относно 

възстановяване правото на собственост върху земеделска земя. Наследниците на Ахмед 

Хасанов Каров представят влязло в сила съдебно решение №450/15.01.1998г. на Районен 

съд – Исперих, което е приложено към преписката. 

 С писмо с изх.№РД-12-04-28/11.06.2018г. относно изпълнение на влязло в сила 

решение № 450/15.01.1998 г. на Районен съд – Исперих, от общинска служба по земеделие 

– град Исперих е изпратено искане с Вх. №РД-12-02-1674-2/22.05.2020г.  с предложение 

ищецът да бъде настанен в поземлен имот № 34103.12.6 с площ 22,400 дка  в землище с. 

Йонково, община Исперих, област Разград. 

 Съгласно §27, ал.2, т.2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ 

наследниците на Ахмед Хасанов Каров следва да бъдат обезщетени със земя, собственост 

на Община Исперих, представляваща поземлен имот №34103.12.6 (стар № 012006) в 



 

землището на с. Йонково, община Исперих, област Разград. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 2599 от 

24.07.2017г., вписан в Агенция по вписванията – Исперих с Вх.№2086/31.07.2017 година. 

Възстановяване правото на собственост на лица със земеделска земя от Общинския 

поземлен фонд се извършва след решение на Общински съвет, взето при обвързана 

компетентност. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе 

следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

Във връзка със Заявление с Вх.№К-2406/11.06.2020год. с Изх.№РД-12-04-

28/11.06.2020г. от Общинска служба по земеделие - Исперих, на основание чл.21, ал.1, т.8 

и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с параграф 27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, 

ал. 2 от ППЗСПЗЗ   
           

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І. Предоставя собствеността върху имот общинска собственост, представляващ: 

поземлен имот №34103.12.6 (стар № 012006) с обща площ 22,400 дка, местност 

„Саратарлъ“, категория III (10,000) и IV (12,400), находящ се в землището на с. Йонково, 

община Исперих, област Разград, съгласно АЧОС № 2599/24.07.2017 г., при граници и 

съседи: имот №012018; имот №012017, имот № 000120 и  имот № 012010 на наследниците 

на Ахмед Хасанов Каров. 

 

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

правилното  и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих.  

 

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, Областния 

Управител на Област Разград, Общинската служба по земеделие - град Исперих  и на 

наследниците на Ахмед Хасанов Каров 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. 

Моля, становището на председателя на водещата комисия. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

Зейти Фераим - Председателя  на ПК по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“. 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

24.08.2020г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

 

 

 

 

 



 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Фераим. 

Моля, становището на председателя на ПК по „ Законност и обществен ред“ 

 

Дамян Милев - Председателя  на ПК по „Законност и обществен ред“. 

На заседание на ПК по „ Законност и обществен ред“ проведено на 24.08.2020г. от 

16.00ч. след  разглеждането на докладната записка   

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Въпроси, предложения по докладната записка имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 27.08.2020г. от 17.00 ч.  

участвали в поименното гласуване. 

  

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Предоставяне на собствеността върху имот от общинския поземлен фонд 

на наследниците на Ахмед Хасанов Каров 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  



 

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 114 

 

 

Във връзка със Заявление с Вх.№К-2406/11.06.2020год. с Изх.№РД-12-04-

28/11.06.2020г. от Общинска служба по земеделие - Исперих, на основание чл.21, ал.1, т.8 

и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с параграф 27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, 

ал. 2 от ППЗСПЗЗ   
           

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І. Предоставя собствеността върху имот общинска собственост, представляващ: 

поземлен имот №34103.12.6 (стар № 012006) с обща площ 22,400 дка, местност 

„Саратарлъ“, категория III (10,000) и IV (12,400), находящ се в землището на с. Йонково, 



 

община Исперих, област Разград, съгласно АЧОС № 2599/24.07.2017 г., при граници и 

съседи: имот №012018; имот №012017, имот № 000120 и  имот № 012010 на наследниците 

на Ахмед Хасанов Каров. 

 

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

правилното  и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих.  

 

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, Областния 

Управител на Област Разград, Общинската служба по земеделие - град Исперих  и на 

наследниците на Ахмед Хасанов Каров 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 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, 

находящи се в с. Къпиновци и в с. Малък Поровец, община Исперих, област Разград 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В община Исперих постъпи заявление относно наемане на: 

1. Поземлен имот №40899.11.18 по кадастралната карта на с. Къпиновци (стар 

идентификатор поземлен имот 011018), находящ се в с. Къпиновци, община Исперих, 

област Разград, местност „Кулак“, с начин на трайно ползване НИВА и начин на трайно 

предназначение Земеделска, с площ 15,001 дка, категория Трета, съгласно Акт №6647 за 

частна общинска собственост от 26.03.2018г., вписан в Служба по вписванията - Исперих 

на 28.03.2018г., вх. рег.№735, том.3, №443 и приложена скица № 15-499292-14.06.2020г. 

2. Поземлен имот №46913.4.342 по кадастралната карта на с. М. Поровец, находящ 

се в с. М. Поровец, община Исперих, област Разград, местност „Ясаци север“, с начин на 

трайно ползване друг вид нива и начин на трайно предназначение Земеделска, с площ 

6,648 дка, категория Трета, съгласно Акт №5477 за частна общинска собственост от 

01.07.2013г., вписан в Служба по вписванията - Исперих на 10.07.2013г., вх. рег.№ 2271, 

том.9, №21 и приложена скица № 15-554189-27.06.2020г. 

3. Поземлен имот №46913.3.3 по кадастралната карта на с. М. Поровец, находящ се 

в с. М. Поровец, община Исперих, област Разград, местност „Ясаци запад“, с начин на 

трайно ползване „друг вид нива” и начин на трайно предназначение „земеделска”, с площ 

3,076 дка, категория Трета, съгласно Акт №5501 за частна общинска собственост от 

01.07.2013г., вписан в Служба по вписванията - Исперих на 15.07.2013г., вх. рег.№ 1663, 

том.9, №66 и приложена скица № 15-554188-27.06.2020г. 

 

 



 

Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет определя 

условията и реда за отдаване под наем на земите от Общинския поземлен фонд чрез търг 

или конкурс за срок не по-дълъг от 10 години.  

 Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл.5, ал.3 от Наредба 

№ 28  за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд 

на Община Исперих, приет  от  Общински съвет – Исперих.   

Предложението ни е да се проведе процедура за отдаване под наем на 

гореописания 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.24а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 

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

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на имот от Общински поземлен фонд; 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 

(пет) години на следните земеделски имоти: 

1. Поземлен имот №40899.11.18 по кадастралната карта на с. Къпиновци (стар 

идентификатор поземлен имот 011018), находящ се в с. Къпиновци, община Исперих, 

област Разград, местност „Кулак“, с начин на трайно ползване Нива и начин на трайно 

предназначение Земеделска с площ 15,001 дка, категория трета съгласно Акт № 6647за 

частна общинска собственост от 26.03.2018г., вписан в Служба по вписванията гр. 

Исперих на 28.03.2018г., вх. рег.№735, том.3, №443 и приложена скица № 15-499292-

14.06.2020г. 

2. Поземлен имот №46913.4.342 по кадастралната карта на с. М. Поровец, находящ 

се в с. М. Поровец, община Исперих, област Разград, местност „Ясаци север“, с начин на 

трайно ползване друг вид нива и начин на трайно предназначение Земеделска, с площ 

6,647 дка, категория Трета, съгласно Акт №5477 за частна общинска собственост от 

01.07.2013г., вписан в Служба по вписванията - Исперих на 10.07.2013г., вх. рег.№ 2271, 

том.9, №21 и приложена скица № 15-554189-27.06.2020г. 

3. Поземлен имот №46913.3.3 по кадастралната карта на с. М. Поровец, находящ се 

в с. М. Поровец, община Исперих, област Разград, местност „Ясаци запад“, с начин на 

трайно ползване „друг вид нива” и начин на трайно предназначение „земеделска”, с площ 

3,075 дка, категория Трета, съгласно Акт №5501 за частна общинска собственост от 

01.07.2013г., вписан в Служба по вписванията - Исперих на 15.07.2013г., вх. рег.№ 1663, 

том.9, №66 и приложена скица № 15-554188-27.06.2020г. 

 

ІІ.  Определя начална годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) 

лева на декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС Исперих, 

изменено с Решение № 483 от 29.03.2018г. на ОбС Исперих. 

 

III. Възлага на  Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договор за наем.     

 

IV.Настоящото 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. 

Моля, становището на председателя на водещата комисия. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

Зейти Фераим - Председателя  на ПК по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“. 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

24.08.2020г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Фераим. 

Моля, становището на председателя на ПК по „ Законност и обществен ред“ 

 

Дамян Милев - Председателя  на ПК по „Законност и обществен ред“. 

На заседание на ПК по „ Законност и обществен ред“ проведено на 24.08.2020г. от 

16.00ч. след  разглеждането на докладната записка   

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Въпроси, предложения по докладната записка имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

 

 

 



 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 27.08.2020г. от 17.00 ч.  

участвали в поименното гласуване. 

  

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, 

находящи се в с. Къпиновци и в с. Малък Поровец, община Исперих, област Разград 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 115 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 

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

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на имот от Общински поземлен фонд; 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 

(пет) години на следните земеделски имоти: 

1. Поземлен имот №40899.11.18 по кадастралната карта на с. Къпиновци (стар 

идентификатор поземлен имот 011018), находящ се в с. Къпиновци, община Исперих, 

област Разград, местност „Кулак“, с начин на трайно ползване Нива и начин на трайно 

предназначение Земеделска с площ 15,001 дка, категория трета съгласно Акт № 6647за 

частна общинска собственост от 26.03.2018г., вписан в Служба по вписванията гр. 

Исперих на 28.03.2018г., вх. рег.№735, том.3, №443 и приложена скица № 15-499292-

14.06.2020г. 

2. Поземлен имот №46913.4.342 по кадастралната карта на с. М. Поровец, находящ 

се в с. М. Поровец, община Исперих, област Разград, местност „Ясаци север“, с начин на 

трайно ползване друг вид нива и начин на трайно предназначение Земеделска, с площ 

6,647 дка, категория Трета, съгласно Акт №5477 за частна общинска собственост от 

01.07.2013г., вписан в Служба по вписванията - Исперих на 10.07.2013г., вх. рег.№ 2271, 

том.9, №21 и приложена скица № 15-554189-27.06.2020г. 

3. Поземлен имот №46913.3.3 по кадастралната карта на с. М. Поровец, находящ се 

в с. М. Поровец, община Исперих, област Разград, местност „Ясаци запад“, с начин на 

трайно ползване „друг вид нива” и начин на трайно предназначение „земеделска”, с площ 

3,075 дка, категория Трета, съгласно Акт №5501 за частна общинска собственост от 

01.07.2013г., вписан в Служба по вписванията - Исперих на 15.07.2013г., вх. рег.№ 1663, 

том.9, №66 и приложена скица № 15-554188-27.06.2020г. 

 

ІІ.  Определя начална годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) 

лева на декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС Исперих, 

изменено с Решение № 483 от 29.03.2018г. на ОбС Исперих. 

 

III. Възлага на  Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договор за наем.     

 

IV.Настоящото 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 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

находящ се в град Исперих, община Исперих без търг или конкурс   

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветгници, 

В общинската администрация е постъпило Заявление с вх.№ ОС-274/23.06.2020г и 

изложени мотиви с вх. № ОС-274/1/16.07.2020г. от юридическо лице с нестопанска цел 

„Танцов клуб „Ахинора”” (Сдружение) относно отдаване под наем на свободен 

нежилищен имот – частна общинска собственост. 

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредба № 27 за 

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

Исперих, свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост могат да бъдат 

отдадени под наем без търг или конкурс за образователни и социални дейности за 

задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с 

нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза за срок не по-дълъг от 10 

години. 

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.14, ал. 6  ЗОС и чл.24, ал.2 от 

Наредба №27 на ОбС – Исперих да се отдаде под наем помещение от приземен етаж с 

площ от 32 кв.м. без провеждане на търг или конкурс представляващ част от масивна 

едноетажна сграда 01 (нула едно), с начин на трайно ползване информационен център и 

радиовъзел, със застроена площ от 68 кв.м., (шестдесет и осем) кв.м., в град Исперих за 

срок от 1 /една/ година находящ се на ул. „ Александър Стамболийски“, парцел Х- 892, в 

квартал 29 по регулационния план на гр. Исперих както следва 

 - създаване на по-добри  условия за стопанисване; 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да бъде отдаден на СНЦ „ Танцов клуб Ахинора“ с адрес гр. 

Исперих, ул. „ Васил Левски“ № 50 , ЕИК 176240942 , представляван от Мая Савова 

Койчева под наем помещение с площ от 32,00 (тридесет и две цяло нула нула) 

кв.м.представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ масивна едноетажна сграда 01 (нула едно), с начин на трайно ползване 

информационен център и радиовъзел със застроена площ 68,00 (шестдесет и осем цяло 

нула нула) кв.м. в град Исперих, находящо се на ул. «Александър Стамболийски» в град 

Исперих, община Исперих, парцел X-892, кв.29 съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 5261 от 18.02.2013г., вписан в Агенция по вписванията на 19.02.2013г., за 

срок от 1 (една) година без търг или конкурс. 

II. Помещението да се ползва с цел културни, социални и образователни дейности. 

 

         III. Определя месечна наемна цена в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева, 

съгласно  Тарифата за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под 



 

наем за 1 кв. м реална площ от общински недвижими имоти - Приложение №1 към 

Наредба №27 на Общински съвет - Исперих, и Схема  за определяне на зоните  в гр. 

Исперих - Приложение №2 към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 

 

         IV. Упълномощава Кмета на община Исперих да сключи 1-годишен договор за наем 

с юридическо лице с нестопанска цел „Танцов клуб „Ахинора”” (Сдружение). 

 

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

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

           

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

пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на председателя на водещата комисия. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

Зейти Фераим - Председателя  на ПК по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“. 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

24.08.2020г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Фераим. 

Моля, становището на председателя на ПК по „ Финанси и бюджет“ 

 

Айдън Хюсеин - Председателя  на ПК по „ Финанси и бюджет“. 

На заседание на ПК по „ Законност и обществен ред“ проведено на 24.08.2020г. от 

13.00ч. след  разглеждането на докладната записка   

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Въпроси, предложения по докладната записка имате ли? 



 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 27.08.2020г. от 17.00 ч.  

участвали в поименното гласуване. 

  

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

находящ се в град Исперих, община Исперих без търг или конкурс   
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

 

 

 

 



 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 116 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал. 6  ЗОС и чл.24, ал.2 от 

Наредба №27 на ОбС – Исперих да се отдаде под наем помещение от приземен етаж с 

площ от 32 кв.м. без провеждане на търг или конкурс представляващ част от масивна 

едноетажна сграда 01 (нула едно), с начин на трайно ползване информационен център и 

радиовъзел, със застроена площ от 68 кв.м., (шестдесет и осем) кв.м., в град Исперих за 

срок от 1 /една/ година находящ се на ул. „ Александър Стамболийски“, парцел Х- 892, в 

квартал 29 по регулационния план на гр. Исперих както следва 

 - създаване на по-добри  условия за стопанисване; 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да бъде отдаден на СНЦ „ Танцов клуб Ахинора“ с адрес гр. 

Исперих, ул. „ Васил Левски“ № 50 , ЕИК 176240942 , представляван от Мая Савова 

Койчева под наем помещение с площ от 32,00 (тридесет и две цяло нула нула) 

кв.м.представляващо част от недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ масивна едноетажна сграда 01 (нула едно), с начин на трайно ползване 

информационен център и радиовъзел със застроена площ 68,00 (шестдесет и осем цяло 

нула нула) кв.м. в град Исперих, находящо се на ул. «Александър Стамболийски» в град 

Исперих, община Исперих, парцел X-892, кв.29 съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 5261 от 18.02.2013г., вписан в Агенция по вписванията на 19.02.2013г., за 

срок от 1 (една) година без търг или конкурс. 

II. Помещението да се ползва с цел културни, социални и образователни дейности. 

 

         III. Определя месечна наемна цена в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева, 

съгласно  Тарифата за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под 

наем за 1 кв. м реална площ от общински недвижими имоти - Приложение №1 към 

Наредба №27 на Общински съвет - Исперих, и Схема  за определяне на зоните  в гр. 

Исперих - Приложение №2 към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 

 

         IV. Упълномощава Кмета на община Исперих да сключи 1-годишен договор за наем 

с юридическо лице с нестопанска цел „Танцов клуб „Ахинора”” (Сдружение). 

 

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

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

           

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

пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 



 

ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на четвърти етаж от административна четириетажна сграда, 

построен върху УПИ I в квартал 82, находящ  се на ул. Христо Ясенов №2, гр. Исперих, 

община Исперих, област Разград   

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2020 година на относно четвърти етаж от 

административна четириетажна сграда, построена върху урегулиран поземлен имот I, кв. 

82, находящ се на ул. Христо Ясенов №2, гр. Исперих, община Исперих, област Разград, 

предлагаме проект за решения на Общински съвет - Исперих за продажба на имота, който 

е с площ 371,20 кв.м. За горепосочения имот е съставен Акт за частна общинска 

собственост № 4573 от 16.03.2010 год.   

     Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2020 год. за продажба.  

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет – Исперих да обсъди и 

приеме следните   

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

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

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

съвет Исперих 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. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния имот – 

частна общинска собственост, както следва:    

1. Четвърти етаж от административна четириетажна сграда със застроена площ 371,20 

(триста седемдесет и едно цяло двадесет) кв.м, включващ помещения от №1 до 

№14,коридор и санитарен възел, както и 93,61 (деветдесет и три цяло шестдесет и 

един)кв.м от общите части на сградата и 274,67 (двеста седемдесет и четири цяло 

шестдесет и седем)кв.м от правото на строеж, построен върху УПИ І, кв.82 с площ 960 

(деветстотин и шестдесет)кв.м., с местонахождение на имота гр.Исперих, община 

Исперих, област Разград, ул.”Христо Ясенов” № 2, кв.82 (осемдесет и две), парцел І 

(римско първи) по регулационния план на града, утвърден със Заповед № 25/29.01.2001г.и 

изменен ПУП-ПР със Заповед №129/23.02.2009г. на кмета на община Исперих, при 

граници и съседи:   Север – ул.”Христо Ясенов”, Изток – УПИ ІІ, Юг – улица, Запад – 

ул.”Лудогорие”, съгласно АЧОС № 4573 от 16.03.2010г., вписан в Агенцията по 

вписванията на 24.03.2010 год. 

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

51 640,00 (петдесет и една хиляди шестстотин и четиридесет) лева, съгласно оценка на 

стойност на недвижими имоти, изготвена от независим лицензиран оценител на 



 

03.07.2020 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000533/18.06.2020 год, издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

47 240,70 (четиридесет и седем хиляди двеста и четиридесет цяло седемдесет) лева. 

4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

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

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

 

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

Областния Управител на Област Разград в 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. 

Моля, становището на председателя на водещата комисия. 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин - Председателя  на ПК по „ Финанси и бюджет“. 

На заседание на ПК по „Финанси и бюджет“ проведено на 24.08.2020г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка   

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

Зейти Фераим - Председателя  на ПК по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“. 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

24.08.2020г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 



 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Въпроси, предложения по докладната записка имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 27.08.2020г. от 17.00 ч.  

участвали в поименното гласуване. 

  

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на четвърти етаж от административна четириетажна сграда, 

построен върху УПИ I в квартал 82, находящ  се на ул. Христо Ясенов №2, гр. Исперих, 

община Исперих, област Разград   

 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

 

 



 

 

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 117 

 

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

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

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

съвет Исперих 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. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния имот – 

частна общинска собственост, както следва:    

1. Четвърти етаж от административна четириетажна сграда със застроена площ 371,20 

(триста седемдесет и едно цяло двадесет) кв.м, включващ помещения от №1 до 

№14,коридор и санитарен възел, както и 93,61 (деветдесет и три цяло шестдесет и 

един)кв.м от общите части на сградата и 274,67 (двеста седемдесет и четири цяло 

шестдесет и седем)кв.м от правото на строеж, построен върху УПИ І, кв.82 с площ 960 

(деветстотин и шестдесет)кв.м., с местонахождение на имота гр.Исперих, община 

Исперих, област Разград, ул.”Христо Ясенов” № 2, кв.82 (осемдесет и две), парцел І 

(римско първи) по регулационния план на града, утвърден със Заповед № 25/29.01.2001г.и 

изменен ПУП-ПР със Заповед №129/23.02.2009г. на кмета на община Исперих, при 

граници и съседи:   Север – ул.”Христо Ясенов”, Изток – УПИ ІІ, Юг – улица, Запад – 

ул.”Лудогорие”, съгласно АЧОС № 4573 от 16.03.2010г., вписан в Агенцията по 

вписванията на 24.03.2010 год. 

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

51 640,00 (петдесет и една хиляди шестстотин и четиридесет) лева, съгласно оценка на 

стойност на недвижими имоти, изготвена от независим лицензиран оценител на 

03.07.2020 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000533/18.06.2020 год, издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

47 240,70 (четиридесет и седем хиляди двеста и четиридесет цяло седемдесет) лева. 

4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

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

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  



 

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 

ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на  незастроен урегулиран поземлен имот I - 2 в квартал 1, 

находящ  се в с.Тодорово, община Исперих, област Разград   

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 
Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с постъпило заявление вх.№ОС-251/10.06.2020год. в общинската 

администрация за закупуване  на урегулиран поземлен имот I – 2 в квартал 1, отреден за 

жилищно застрояване по плана на с. Тодорово, предлагаме проект за решения на 

Общински съвет - Исперих за продажба на имота, който е с площ 745 кв.м. За 

горепосочения имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 6894 от 17.06.2010 

год.   

     Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2020 год. за продажба.  

        

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следните   

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 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 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020 година, като включва в раздел II.Продажба на незастроени дворни 

места   т. 9 със следното съдържание: 

 т.11. Поземлен имот I – 2 в квартал 1, отреден за жилищно застрояване с площ 

745 кв.м по регулационния план на с. Тодорово при прогнозна продажна цена в размер на 

1700 лева. 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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



 

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

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

съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот  да  се 

проведе процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

имот – частна общинска собственост, както следва:    

1. Незастроен поземлен имот  I – 2  (римско едно тире две) в квартал 1 (едно) с 

начин на трайно ползване  за жилищно застрояване с площ 745 (седемстотин четиридесет 

и пет) кв.м по плана на с. Тодорово, одобрен със Заповед №63/1987год. на Кмета на 

община Исперих с местонахождение на имота с.Тородово, ул. «Васил Левски», община 

Исперих, област Разград при граници и съседи:   изток – УПИ III-3 от кв. 1; запад – улица 

«Васил Левски», юг – II-2 от кв.1  и север – извън регулация, съгласно АЧОС № 6894 от 

17.06.2020г., вписан в Агенцията по вписванията на 19.06.2020год.   

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

2004,00 (две хиляди и четири) лева, съгласно оценка на стойност на недвижими имоти, 

изготвена от независим лицензиран оценител на 03.07.2020 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000525/15.06.2020 год, издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

1 555,60 (хиляда петстотин петдесет и пет цяло шестдесет) лева. 

4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

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

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

 

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

Областния Управител на Област Разград в 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. 

Моля, становището на председателя на водещата комисия. 

 

Зейти Фераим - Председателя  на ПК по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“. 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

24.08.2020г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 



 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин - Председателя  на ПК по „ Финанси и бюджет“. 

На заседание на ПК по „Финанси и бюджет“ проведено на 24.08.2020г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка   

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Въпроси, предложения по докладната записка имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 27.08.2020г. от 17.00 ч.  

участвали в поименното гласуване. 

  

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на  незастроен урегулиран поземлен имот I - 2 в квартал 1, 

находящ  се в с.Тодорово, община Исперих, област Разград   
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  



 

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 118 

 

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 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020 година, като включва в раздел II.Продажба на незастроени дворни 

места   т. 9 със следното съдържание: 

 т.11. Поземлен имот I – 2 в квартал 1, отреден за жилищно застрояване с площ 

745 кв.м по регулационния план на с. Тодорово при прогнозна продажна цена в размер на 

1700 лева. 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

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

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

съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот  да  се 

проведе процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 



 

Р Е Ш И: 
 

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

имот – частна общинска собственост, както следва:    

1. Незастроен поземлен имот  I – 2  (римско едно тире две) в квартал 1 (едно) с 

начин на трайно ползване  за жилищно застрояване с площ 745 (седемстотин четиридесет 

и пет) кв.м по плана на с. Тодорово, одобрен със Заповед №63/1987год. на Кмета на 

община Исперих с местонахождение на имота с.Тородово, ул. «Васил Левски», община 

Исперих, област Разград при граници и съседи:   изток – УПИ III-3 от кв. 1; запад – улица 

«Васил Левски», юг – II-2 от кв.1  и север – извън регулация, съгласно АЧОС № 6894 от 

17.06.2020г., вписан в Агенцията по вписванията на 19.06.2020год.   

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

2004,00 (две хиляди и четири) лева, съгласно оценка на стойност на недвижими имоти, 

изготвена от независим лицензиран оценител на 03.07.2020 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000525/15.06.2020 год, издадено от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

1 555,60 (хиляда петстотин петдесет и пет цяло шестдесет) лева. 

4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

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

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

 

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

Областния Управител на Област Разград в 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 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Разработване на ПУП–ПП (парцеларен план) за Изграждане на тръбна 

мрежа за оптични кабели от нова шахта на ул. „Трета“ в Промишлена зона гр. Исперих, 

през Землищата на гр. Исперих  - ЕКАТТЕ 32874, с. Лъвино - ЕКАТТЕ 44358, с. 

Подайва - ЕКАТТЕ 56945, общ. Исперих, обл. Разград – до УПИ VIII-393, кв. 61 и 

одобряване на Задание  

 

              Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

         От Мартин Димитров Чиков  – Управител на “РФМ” ЕООД – гр. Исперих,  има 

подадено Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ-881 /28.07.2020 год. за 

Разработване на ПУП – ПП (парцеларен план) за Изграждане на  на тръбна мрежа за 

оптични кабели от  нова шахта на ул. „Трета“ в Промишлена зона гр. Исперих, през 

Землищата на гр. Исперих  - ЕКАТТЕ 32874, с. Лъвино - ЕКАТТЕ 44358, с. Подайва - 



 

ЕКАТТЕ 56945, общ. Исперих, обл. Разград – до УПИ VIII-393, кв. 61, по плана на с. 

Подайва и одобряване на Задание.    

        Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване на  ПУП, 

касаещ поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, въз основа на 

изготвено задание по смисъла на чл. 125 ал. 1  от ЗУТ, се разрешава с Решение на 

Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците,  предвид което 

предлагам Общинския съвет да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за 

Изграждане на тръбна мрежа за оптични кабели от нова шахта на ул. „Трета“ в Промишлена 

зона гр. Исперих, през Землищата на гр. Исперих  - ЕКАТТЕ 32874, с. Лъвино - ЕКАТТЕ 

44358, с. Подайва - ЕКАТТЕ 56945, общ. Исперих, обл. Разград – до УПИ VIII-393, кв. 61, 

по плана на с. Подайва и одобряване на Задание,  и наоснование чл. 21 ал. 1 т. 11  от 

ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

   1. Разрешава Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за Изграждане на тръбна 

мрежа за оптични кабели от нова шахта на ул. „Трета“ в Промишлена зона гр. Исперих, 

през Землищата на гр. Исперих  - ЕКАТТЕ 32874, с. Лъвино - ЕКАТТЕ 44358, с. Подайва - 

ЕКАТТЕ 56945, общ. Исперих, обл. Разград – до УПИ VIII-393, кв. 61, по плана на с. 

Подайва 

   2. Одобряване на Задание,    

    3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областен 

управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в 7-дневен срок от 

приемането му.  

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на председателя на водещата комисия. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев - Председателя  на ПК по „Законност и обществен ред“. 

На заседание на ПК по „ Законност и обществен ред“ проведено на 24.08.2020г. от 

16.00ч. след  разглеждането на докладната записка   

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

 



 

Зейти Фераим - Председателя  на ПК по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“. 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

24.08.2020г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Въпроси, предложения по докладната записка имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 27.08.2020г. от 17.00 ч.  

участвали в поименното гласуване. 

  

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Разработване на ПУП–ПП (парцеларен план) за Изграждане на тръбна 

мрежа за оптични кабели от нова шахта на ул. „Трета“ в Промишлена зона гр. Исперих, 

през Землищата на гр. Исперих  - ЕКАТТЕ 32874, с. Лъвино - ЕКАТТЕ 44358, с. 

Подайва - ЕКАТТЕ 56945, общ. Исперих, обл. Разград – до УПИ VIII-393, кв. 61 и 

одобряване на Задание  

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  



 

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 119 

 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за 

Изграждане на тръбна мрежа за оптични кабели от нова шахта на ул. „Трета“ в Промишлена 

зона гр. Исперих, през Землищата на гр. Исперих  - ЕКАТТЕ 32874, с. Лъвино - ЕКАТТЕ 

44358, с. Подайва - ЕКАТТЕ 56945, общ. Исперих, обл. Разград – до УПИ VIII-393, кв. 61, 

по плана на с. Подайва и одобряване на Задание,  и наоснование чл. 21 ал. 1 т. 11  от 

ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

   1. Разрешава Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за Изграждане на тръбна 

мрежа за оптични кабели от нова шахта на ул. „Трета“ в Промишлена зона гр. Исперих, 

през Землищата на гр. Исперих  - ЕКАТТЕ 32874, с. Лъвино - ЕКАТТЕ 44358, с. Подайва - 

ЕКАТТЕ 56945, общ. Исперих, обл. Разград – до УПИ VIII-393, кв. 61, по плана на с. 

Подайва 

   2. Одобряване на Задание,    

    3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областен 

управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в 7-дневен срок от 

приемането му.  

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 

 

 



 

 

 ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземл. имот № 32 874.154.1558, 

Местност  “Пунар Екинлик” – Землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград и 

одобряване на Задание 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

От Любомир Петков Тодоров има подадено Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. 

№ УТ-565 /04.06.2020 год. за Разработване на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 

32 874.154.1558, Местност  “Пунар Екинлик” – Землище гр. Исперих,   общ. Исперих, 

обл. Разград по смисъла на чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ .                                 

                 Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване 

на  ПУП – ПЗ за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, въз 

основа на изготвено задание по смисъла на чл. 125 ал. 1  от ЗУТ, се разрешава с Решение 

на Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците,  предвид 

което предлагам Общинския съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 

32 874.154.1558, Местност  “Пунар Екинлик” – Землище гр. Исперих, общ. Исперих, 

обл. Разград и одобряване на Задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и чл. 21 ал. 2 от 

ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

          1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ  на поземл. имот № 32 874.154.1558, 

Местност  “Пунар Екинлик” – Землище гр. Исперих , общ. Исперих, обл. Разград и 

одобряване на Задание 
          2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от примането му.  

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на председателя на водещата комисия. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев - Председателя  на ПК по „Законност и обществен ред“. 

На заседание на ПК по „ Законност и обществен ред“ проведено на 24.08.2020г. от 

16.00ч. след  разглеждането на докладната записка   

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 



 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

Зейти Фераим - Председателя  на ПК по „Общинска собственост, земеделие и 

гори“. 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

24.08.2020г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Въпроси, предложения по докладната записка имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 27.08.2020г. от 17.00 ч.  

участвали в поименното гласуване. 

  

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземл. имот № 32 874.154.1558, 

Местност  “Пунар Екинлик” – Землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград и 

одобряване на Задание 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  



 

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 120 

 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 

32 874.154.1558, Местност  “Пунар Екинлик” – Землище гр. Исперих, общ. Исперих, 

обл. Разград и одобряване на Задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и чл. 21 ал. 2 от 

ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

          1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ  на поземл. имот № 32 874.154.1558, 

Местност  “Пунар Екинлик” – Землище гр. Исперих , общ. Исперих, обл. Разград и 

одобряване на Задание 
          2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от примането му.  

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.  

 

 

 



 

ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Съзнание 1891“, гр. Исперих за 

безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.395 

МИГ Исперих – мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването 

на местни основни услуги за селското население, вкл. развлечения и култура, свързаната с 

тях инфраструктура“, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Стратегия 

за водено от общностите местно развитие на МИГ ИСПЕРИХ 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Шукри. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на Община Исперих постъпи писмо с вх.№К-3355/06.08.2020 г. от 

Мирослав Паскалев – председател на НЧ „Съзнание 1891“, гр.Исперих, с което уведомява 

общината за готовността си да кандидатства с проектно предложение по обявения от МИГ 

- Исперих прием на проектни предложения по Процедура на подбор на проекти 

BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В 

УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ 

ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

И КУЛТУРА, И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 

Проектното предложение с наименование „Изграждане на лятна сцена на открито 

към НЧ „Съзнание 1891“, с пристройка към сградата – санитарен възел с подход за 

инвалиди“, включва следните основни дейности: 

 Изграждане на сцена на открито; 

 Три поставяеми обслужващи контейнера; 

 Стоманена трибуна със 120 места за зрители; 

 Трайни настилки, осигуряващи достъп до отделните елементи на средата; 

 Изграждане на зелени площи; 

 Изграждане на пристройка към сграда на читалище „Съзнание 1891“ – 

санитарен възел с подход за инвалиди. 

  

Съгласно Условията за кандидатстване по мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В 

УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ 

ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА, т.24 Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване, е необходимо ОбС Исперих да вземе решение за 

кандидатстване по Стратегията за ВОМР на МИГ, финансирана от ПРСР и да потвърди, 

че дейностите по проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие 

на община Исперих 2014-2020 г.   

 

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 т.24 от Условията за кандидатстване по мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В 

УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ 

УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, 



 

СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Дейностите по проект „Изграждане на лятна сцена на открито към НЧ „Съзнание 

1891“, с пристройка към сградата – санитарен възел с подход за инвалиди“ съответстват 

на Приоритетна област 5. „Наследство и туризъм”, Приоритет 5.4 „Реконструкция на 

читалища и внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и 

рехабилитация в т.ч. на дворове и огради“ от Програмата за реализиране на Плана за 

развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г. 

2. Подкрепя кандидатстването на Народно читалище „Съзнание 1891“, гр.Исперих 

с проектно предложение „Изграждане на лятна сцена на открито към НЧ „Съзнание 

1891“, с пристройка към сградата – санитарен възел с подход за инвалиди“ по  

Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4  
ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ 

ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И 

КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им 

пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на председателя на водещата комисия. 

Заповядайте  д-р Ахмедова. 

 

Д-р Ферай Ахмедова - Председателя  на ПК по „Здравеопазване и социални 

грижи“. 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални грижи“ проведено на 

24.08.2020г. от 14.00ч. след  разглеждането на докладната записка   

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин - Председателя  на ПК по „ Финанси и бюджет“. 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 24.08.2020г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка 

 

 

 



 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Въпроси, предложения по докладната записка имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 27.08.2020г. от 17.00 ч.  

участвали в поименното гласуване. 

  

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

           Относно: Кандидатстване на Народно читалище „Съзнание 1891“, гр. Исперих за 

безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.395 

МИГ Исперих – мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването 

на местни основни услуги за селското население, вкл. развлечения и култура, свързаната с 

тях инфраструктура“, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Стратегия 

за водено от общностите местно развитие на МИГ ИСПЕРИХ 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  



 

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 121 

 

 

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

администрация и т.24 от Условията за кандидатстване по мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В 

УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ 

УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, 

СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Дейностите по проект „Изграждане на лятна сцена на открито към НЧ „Съзнание 

1891“, с пристройка към сградата – санитарен възел с подход за инвалиди“ съответстват 

на Приоритетна област 5. „Наследство и туризъм”, Приоритет 5.4 „Реконструкция на 

читалища и внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и 

рехабилитация в т.ч. на дворове и огради“ от Програмата за реализиране на Плана за 

развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г. 

2. Подкрепя кандидатстването на Народно читалище „Съзнание 1891“, гр.Исперих 

с проектно предложение „Изграждане на лятна сцена на открито към НЧ „Съзнание 

1891“, с пристройка към сградата – санитарен възел с подход за инвалиди“ по  

Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4  
ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ 

ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И 

КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им 

пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 



 

 

ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община  Исперих. 

 Относно: одобряване на актуализирано Споразумение за 

партньорство(Приложение VII ) към  Административен договор за изпълнението на 

проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства 

в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-

2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от Европейския социален фонд 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кючюк. 

 

Аксел Кючюк – заместник кмет на община  Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

Община Исперих  е конкретен бенефициент по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално–

икономическа интеграция на уязвими групи.Интегрирани мерки за подобряване  достъпа 

до образование“ -  Компонент 1. 

С писмо с № ВХ – 838/1 от 11.08.2020г. Главна дирекция ЕФМПП към 

Министерство на труда и социалната политика   предоставя възможност за  удължаване на 

срока на  изпълнение  на договор № BG05M9OP001-2.018- 0024-С01 при следните 

условия: 

1.Изменението засяга единствено дейностите по ОП РЧР. 

2.При обоснована  необходимост, УО  може да увеличи бюджета  с допълнителни  

до 150 000 лв., в това число непреки разходи. 

3.Удължаването ще се осъществи  след  сключване на допълнително споразумение  

към съществуващия  административен договор. 

4.Удължаването е възможно до 31.12.2021г. 

5.Налице са две възможности: удължаване на съществуващи дейности  или 

въвеждане на нови дейности  по четирите направления, съгласно Условията  за 

кандидатстване  по операцията. 

6.Всички други указания ( включително относно бюджета) по Условията  за 

кандидатстване остават непроменени. 

На основание т.3.49 от Административния договор по процедура BG05M9ОP001-

2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Община Исперих подготви искане 

за изменение на договора, в частта  на дейност: 

 „Включване в заетост на лица от целевата група по проекта“ по Направление 1 

 Възможността за удължаване на съществуваща дейност е насочена към наемане на 15 

лица от целевата група, роми , лица в неравностойно положение на пазара на труда и 

други социално изключени лица  по трудов договор за срок от 12 месеца. Включването  

им в заетост ще ги върне към социален живот, ще допринесе за повишаване на техните 

граждански функции и на техните доходи. В косвен план това ще допринесе и до 

благосъстоянието на техните семейства.  

 

Предвид гореизложеното  предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното 

 



 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.2 и чл. 59 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  във връзка с  чл.3.20 от Административен договор за изпълнение на 

проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства 

в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-

2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от Европейския социален фонд 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

            1.Дава съгласие за удължаване  срока  за изпълнение на Административен договор 

по проект № BG05M9OP001-2.018-0024 „Социално-икономическа и  

образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“. 

2.Одобрява Актуализирано Споразумение за Партньорство (Приложение VII )  по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.018 „Социално–икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване  достъпа до образование“ -  Компонент 1 между 

Община Исперих  и партньорите  СНЦ „Асоциация Интегро“ гр. Разград, ПГСС „Хан 

Аспарух“ гр.Исперих  и ДГ “Слънце“ гр.Исперих. 

            3. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши необходимите действия по 

изпълнение на решението. 

4. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

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

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 

Приложение VII 

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КАНДИДАТ И ПАРТНЬОРИ
1
  

 

Днес       г.,в гр.Исперих, във връзка с удължаване  срока на изпълнение на 

проект„Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в 

Община Исперих“, наричан по – долу „проекта”, по процедура BG05M9ОP001-2.018 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1, се сключи настоящото 

споразумение между: 

 

1. ОБЩИНА ИСПЕРИХ, ЕИК 000505821,седалище гр. Исперих, ул. Дунав 

№2,адрес на управление: гр. Исперих, ул. Дунав №2,тел.: 08431 2178, факс: 08431 4712, e-

mail: isperih@isperih.bg,  представлявана от инж. Белгин Фикри Шукри, в качеството му на 

Кмет на Община Исперих, наричан по – долу „ Кандидат”  

и 

2. Сдружение „Асоциация Интегро” гр. Разград ЕИК 130986233, със седалище: 

гр. Разград, ул. Осъм” № 4, с адрес на управление: гр. Разград, ул. Осъм” № 4, 

представлявано от  Лилия Савкова Макавеева в качеството й на Изпълнителен директор, 

наричано по долу „Партньор 1” 

и 

3. „Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” гр. 

Исперих, ЕИК 000500920, със седалище: гр. Исперих, ул. Земеделска” , с адрес на 

управление: гр. Исперих, ул. Земеделска”, представлявана от Сали  Баки Назиф в 

качеството му на Директор, наричана по долу „Партньор 2” 

и 

4. Детска градина „Слънце” гр. Исперих, ЕИК 826020879, със седалище: гр. 

Исперих, ул. „Чумерна” №6, с адрес на управление: гр. Исперих, ул. Чумерна” №6, 

представлявана от Сюзан Ниази Назиф в качеството й на Директор, наричана по долу 

„Партньор 3” 

                                                 
 

mailto:isperih@isperih.bg


 

 

 

Чл. 1. Кандидатът и партньорите се споразумяха, че разпределението на отговорностите за  

изпълнението на дейностите по проекта се осъществява съгласно описаното в секция 

„План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Договора в ИСУН 2020; 

Чл. 2 Декларираме, че към момента на кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ:  

(1). Сме прочели и сме запознати с проект „Социално-икономическа и образователна 

интеграция на етническите малцинства в Община Исперих“,по настоящата процедура за 

предоставяне на безвъзмездна помощ и разбираме ролята си по проекта и сме съгласни с 

представеното проектно предложение, както и че сме съгласни да прилагаме практиките 

на добро партньорство. 

 

(2). Сме запознати с определението за партньорство, а именно: „Партньорството е 

връзката между всички физически и юридически лица и техните обединения, които 

участват съвместно в подготовката и/или техническото, и/или финансовото изпълнение на 

проекта, или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от 

проекта”. 

 

(3). Всеки от нас е прочел административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и разбираме ангажиментите, включително по отношение на 

минималната помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013 (ако е приложимо).  

 

(4). Всеки от нас е запознат, че безвъзмездна финансова помощ по административния 

договор се предоставя в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB L 

258/24.12.2013) и представлява минимална помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013 (ако е 

приложимо). 

 

(5). Всеки от нас е запознат, че  всички разходи на партньора/ите (с изключение на 

органите на местната власт) - свързани с изпълнението на дейностите по проектното 

предложение, са с икономически характер и ще се считат за минимална помощ, съгласно 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 и с разпределението на предоставената минимална помощ 

между партньорите посочено в чл. 5 от Административния договор (ако е приложимо).  



 

 

(6). При подготовката на проектно предложение по настоящата процедура в случай, че по 

проекта се предвижда партньор/и да разходват средства същите ще се считат за 

минимална помощ на съответния партньор/и и следва да бъдат заложени във  Формуляра 

за кандидатстване, секция 3 „Данни за партньора”, поле „Финансово участие”.  

 

(7). Даваме право на кандидата за безвъзмездна финансова помощ да ни представлява 

пред Управляващия орган по всички въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по 

проекта.  

 

(8). Кандидатът следва да се консултира с партньорите в хода на изпълнение на проекта и 

да ги информира за напредъка по него. 

 

(9). Всички партньори имат право да получат копия от докладите – технически и 

финансови, представени от кандидата на Управляващия орган. 

  

(10). Предложения за съществени изменения на проекта (напр. дейности, партньори, 

бюджет и т.н.) трябва да се извършват след предварителното съгласие с партньорите, 

преди представянето им на Управляващия орган, а когато такова съгласие не може да се 

постигне, кандидатът трябва да го отбележи при подаване на предложението за промяна 

за одобрение. 

 

 (11). Се задължаваме да предоставим на служителите или представителите на  

Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна 

палата, както и на външни одитори, извършващи проверки достъп до местата, където се 

осъществява проектът в рамките на партньорските ни ангажименти, в това число и достъп 

до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с 

финансово-техническото управление на проекта, както и да направим всичко необходимо, 

за да улесним работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на 

Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна 

палата и външните одитори трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на 

публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно 



 

място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а кандидатът следва да 

уведоми Управляващия орган за точното им местонахождение. 

Чл. 3. Кандидатът и партньорите се споразумяха разпределението на средствата /когато е 

приложимо/, предвидени за дейностите, който ще се изпълняват от  партньорите,  да се 

извършва съгласно посоченото в поле „Финансово участие“, секция „Данни за партньори“ 

от Договора в ИСУН 2020.  

 

Чл. 4. (1) Отговорност пред Управляващия орган за неизпълнение на някое от 

задълженията по настоящото споразумение носи Кандидатът.  

 (2) Когато неизпълнението по ал. 1 се дължи на неизпълнение на задължение на 

партньор по проекта, Кандидатът има право да иска от него вредите, които е претърпял 

вследствие това неизпълнение. 

  

Чл. 5. При изпълнение на проекта Кандидатът се ангажира да контролира партньора/ 

партньорите за спазването на изискванията при изпълнението дейностите по проекта да не 

се формира печалба, като всички генерирани приходи /ако е приложимо/ се реинвестират 

в дейности по проекта, пряко насочени към целевата група. 

 

Чл. 6. При изпълнението на проекта Кандидатът се ангажира да предостави:  

- Сдружение „Асоциация Интегро“гр.Разград „Партньор“1да изпълнява дейностите 

„Развитие на местната общност и насърчаване на гражданското участие по 

Направление 4“ с бюджет  30 348 лв. и „Изграждане на капацитет за създаване на 

среда, благоприятстваща интеграцията на маргинализирани ромски общности по 

Направление 4“ с бюджет 3 541.60лв. по ОП РЧР и  дейността „Подкрепа на 

ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в 

гимназиален етап и за успешно завършване на средно образование“ с бюджет 

6 587.50 лв. по ОП НОИР. 

- Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” гр. Исперих 

„Партньор 2“ да изпълнява дейността „Насърчаване участието на родителите в 

образователния процес“ с бюджет 2 000лв. 

- Детска градина „Слънце” гр. Исперих „Партньор 3“ да изпълнява дейността „Работа 

с родители, без разлика от етническия им произход, за разясняване ползите от 

образователната интеграция и приемането на различието“ с бюджет 2 000лв. 

 

Чл. 7. При изпълнението на проекта Партньорите се ангажират: 

- Сдружение „Асоциация Интегро“гр.Разград „Партньор“1 да изпълнява дейностите 

„Развитие на местната общност и насърчаване на гражданското участие по 

Направление 4“ с бюджет  30 348 лв. и „Изграждане на капацитет за създаване на 

среда, благоприятстваща интеграцията на маргинализирани ромски общности по 

Направление 4“ с бюджет 3 541.60лв. по ОП РЧР и  дейността „Подкрепа на 

ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в 



 

гимназиален етап и за успешно завършване на средно образование“ с бюджет 

6 587.50 лв. по ОП НОИР. 

- Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” гр. Исперих 

„Партньор 2“ да изпълнява дейността „Насърчаване участието на родителите в 

образователния процес“ с бюджет 2 000лв. 

- Детска градина „Слънце” гр. Исперих „Партньор 3“ да изпълнява дейността „Работа 

с родители, без разлика от етническия им произход, за разясняване ползите от 

образователната интеграция и приемането на различието“ с бюджет 2 000лв. 

 

Чл. 8. За всички неуредени в това споразумение случаи се прилага националното 

законодателство.  

Споразумението се сключи в 5 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните в 

споразумението и един за Управляващия орган, и се подписа, както следва: 

 

 

За Кандидата:                                                             

Инж. Белгин Фикри Шукри             
Кмет на Общинна Исперих                                   

 

 

За Партньор 1:  

Лилия Савкова Макавеева  

Изпълнителен директор на Сдружение „Асоциация Интегро” гр. Разград 

 

 

За Партньор 2:  

 Сали  Баки Назиф  

Директор на ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих 

 

За Партньор 3:  

Сюзан Ниази Назиф 

Директор на Детска градина „Слънце” гр. Исперих  

 

 

 

 

 



 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря. 

Въпроси, предложения по докладната записка имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. В гласуването няма да участва общинския съветник 

Сали Назиф , който е директор на ПГ „ Хан Аспарух“ гр. Исперих 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

Изнъвредно заседание на Общински съвет Исперих на 27.08.2020г. от 17.00 ч.  

участвали в поименното гласуване. 

  

Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община  Исперих. 

 Относно: одобряване на актуализирано Споразумение за 

партньорство(Приложение VII ) към  Административен договор за изпълнението на 

проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства 

в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-

2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от Европейския социален фонд 

 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П 

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР     

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  



 

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 122 

 

На основание чл.21, ал.2 и чл. 59 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  във връзка с  чл.3.20 от Административен договор за изпълнение на 

проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства 

в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-

2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от Европейския социален фонд 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

            1.Дава съгласие за удължаване  срока  за изпълнение на Административен договор 

по проект № BG05M9OP001-2.018-0024 „Социално-икономическа и  

образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“. 

2.Одобрява Актуализирано Споразумение за Партньорство (Приложение VII )  по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.018 „Социално–икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване  достъпа до образование“ -  Компонент 1 между 

Община Исперих  и партньорите  СНЦ „Асоциация Интегро“ гр. Разград, ПГСС „Хан 

Аспарух“ гр.Исперих  и ДГ “Слънце“ гр.Исперих. 

            3. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши необходимите действия по 

изпълнение на решението. 

4. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

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

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

 



 

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КАНДИДАТ И ПАРТНЬОРИ
2
  

 

Днес       г.,в гр.Исперих, във връзка с удължаване  срока на изпълнение на 

проект„Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в 

Община Исперих“, наричан по – долу „проекта”, по процедура BG05M9ОP001-2.018 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1, се сключи настоящото 

споразумение между: 

 

1. ОБЩИНА ИСПЕРИХ, ЕИК 000505821,седалище гр. Исперих, ул. Дунав 

№2,адрес на управление: гр. Исперих, ул. Дунав №2,тел.: 08431 2178, факс: 08431 4712, e-

mail: isperih@isperih.bg,  представлявана от инж. Белгин Фикри Шукри, в качеството му на 

Кмет на Община Исперих, наричан по – долу „ Кандидат”  

и 

2. Сдружение „Асоциация Интегро” гр. Разград ЕИК 130986233, със седалище: 

гр. Разград, ул. Осъм” № 4, с адрес на управление: гр. Разград, ул. Осъм” № 4, 

представлявано от  Лилия Савкова Макавеева в качеството й на Изпълнителен директор, 

наричано по долу „Партньор 1” 

и 

3. „Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” гр. 

Исперих, ЕИК 000500920, със седалище: гр. Исперих, ул. Земеделска” , с адрес на 

управление: гр. Исперих, ул. Земеделска”, представлявана от Сали  Баки Назиф в 

качеството му на Директор, наричана по долу „Партньор 2” 

и 

4. Детска градина „Слънце” гр. Исперих, ЕИК 826020879, със седалище: гр. 

Исперих, ул. „Чумерна” №6, с адрес на управление: гр. Исперих, ул. Чумерна” №6, 

представлявана от Сюзан Ниази Назиф в качеството й на Директор, наричана по долу 

„Партньор 3” 

 

 

Чл. 1. Кандидатът и партньорите се споразумяха, че разпределението на отговорностите за  

изпълнението на дейностите по проекта се осъществява съгласно описаното в секция 

„План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Договора в ИСУН 2020; 

                                                 
 

mailto:isperih@isperih.bg


 

Чл. 2 Декларираме, че към момента на кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ:  

(1). Сме прочели и сме запознати с проект „Социално-икономическа и образователна 

интеграция на етническите малцинства в Община Исперих“,по настоящата процедура за 

предоставяне на безвъзмездна помощ и разбираме ролята си по проекта и сме съгласни с 

представеното проектно предложение, както и че сме съгласни да прилагаме практиките 

на добро партньорство. 

 

(2). Сме запознати с определението за партньорство, а именно: „Партньорството е 

връзката между всички физически и юридически лица и техните обединения, които 

участват съвместно в подготовката и/или техническото, и/или финансовото изпълнение на 

проекта, или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от 

проекта”. 

 

(3). Всеки от нас е прочел административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и разбираме ангажиментите, включително по отношение на 

минималната помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013 (ако е приложимо).  

 

(4). Всеки от нас е запознат, че безвъзмездна финансова помощ по административния 

договор се предоставя в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB L 

258/24.12.2013) и представлява минимална помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013 (ако е 

приложимо). 

 

(5). Всеки от нас е запознат, че  всички разходи на партньора/ите (с изключение на 

органите на местната власт) - свързани с изпълнението на дейностите по проектното 

предложение, са с икономически характер и ще се считат за минимална помощ, съгласно 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 и с разпределението на предоставената минимална помощ 

между партньорите посочено в чл. 5 от Административния договор (ако е приложимо).  

 

(6). При подготовката на проектно предложение по настоящата процедура в случай, че по 

проекта се предвижда партньор/и да разходват средства същите ще се считат за 

минимална помощ на съответния партньор/и и следва да бъдат заложени във  Формуляра 

за кандидатстване, секция 3 „Данни за партньора”, поле „Финансово участие”.  

 



 

(7). Даваме право на кандидата за безвъзмездна финансова помощ да ни представлява 

пред Управляващия орган по всички въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по 

проекта.  

 

(8). Кандидатът следва да се консултира с партньорите в хода на изпълнение на проекта и 

да ги информира за напредъка по него. 

 

(9). Всички партньори имат право да получат копия от докладите – технически и 

финансови, представени от кандидата на Управляващия орган. 

  

(10). Предложения за съществени изменения на проекта (напр. дейности, партньори, 

бюджет и т.н.) трябва да се извършват след предварителното съгласие с партньорите, 

преди представянето им на Управляващия орган, а когато такова съгласие не може да се 

постигне, кандидатът трябва да го отбележи при подаване на предложението за промяна 

за одобрение. 

 

 (11). Се задължаваме да предоставим на служителите или представителите на  

Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна 

палата, както и на външни одитори, извършващи проверки достъп до местата, където се 

осъществява проектът в рамките на партньорските ни ангажименти, в това число и достъп 

до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с 

финансово-техническото управление на проекта, както и да направим всичко необходимо, 

за да улесним работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на 

Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна 

палата и външните одитори трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на 

публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно 

място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а кандидатът следва да 

уведоми Управляващия орган за точното им местонахождение. 

Чл. 3. Кандидатът и партньорите се споразумяха разпределението на средствата /когато е 

приложимо/, предвидени за дейностите, който ще се изпълняват от  партньорите,  да се 

извършва съгласно посоченото в поле „Финансово участие“, секция „Данни за партньори“ 

от Договора в ИСУН 2020.  



 

 

Чл. 4. (1) Отговорност пред Управляващия орган за неизпълнение на някое от 

задълженията по настоящото споразумение носи Кандидатът.  

 (2) Когато неизпълнението по ал. 1 се дължи на неизпълнение на задължение на 

партньор по проекта, Кандидатът има право да иска от него вредите, които е претърпял 

вследствие това неизпълнение. 

  

Чл. 5. При изпълнение на проекта Кандидатът се ангажира да контролира партньора/ 

партньорите за спазването на изискванията при изпълнението дейностите по проекта да не 

се формира печалба, като всички генерирани приходи /ако е приложимо/ се реинвестират 

в дейности по проекта, пряко насочени към целевата група. 

 

Чл. 6. При изпълнението на проекта Кандидатът се ангажира да предостави:  

- Сдружение „Асоциация Интегро“гр.Разград „Партньор“1да изпълнява дейностите 

„Развитие на местната общност и насърчаване на гражданското участие по 

Направление 4“ с бюджет  30 348 лв. и „Изграждане на капацитет за създаване на 

среда, благоприятстваща интеграцията на маргинализирани ромски общности по 

Направление 4“ с бюджет 3 541.60лв. по ОП РЧР и  дейността „Подкрепа на 

ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в 

гимназиален етап и за успешно завършване на средно образование“ с бюджет 

6 587.50 лв. по ОП НОИР. 

- Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” гр. Исперих 

„Партньор 2“ да изпълнява дейността „Насърчаване участието на родителите в 

образователния процес“ с бюджет 2 000лв. 

- Детска градина „Слънце” гр. Исперих „Партньор 3“ да изпълнява дейността „Работа 

с родители, без разлика от етническия им произход, за разясняване ползите от 

образователната интеграция и приемането на различието“ с бюджет 2 000лв. 

 

Чл. 7. При изпълнението на проекта Партньорите се ангажират: 

- Сдружение „Асоциация Интегро“гр.Разград „Партньор“1 да изпълнява дейностите 

„Развитие на местната общност и насърчаване на гражданското участие по 

Направление 4“ с бюджет  30 348 лв. и „Изграждане на капацитет за създаване на 

среда, благоприятстваща интеграцията на маргинализирани ромски общности по 

Направление 4“ с бюджет 3 541.60лв. по ОП РЧР и  дейността „Подкрепа на 

ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в 

гимназиален етап и за успешно завършване на средно образование“ с бюджет 

6 587.50 лв. по ОП НОИР. 

- Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” гр. Исперих 

„Партньор 2“ да изпълнява дейността „Насърчаване участието на родителите в 

образователния процес“ с бюджет 2 000лв. 

- Детска градина „Слънце” гр. Исперих „Партньор 3“ да изпълнява дейността „Работа 

с родители, без разлика от етническия им произход, за разясняване ползите от 

образователната интеграция и приемането на различието“ с бюджет 2 000лв. 

 



 

Чл. 8. За всички неуредени в това споразумение случаи се прилага националното 

законодателство.  

Споразумението се сключи в 5 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните в 

споразумението и един за Управляващия орган, и се подписа, както следва: 

 

 

За Кандидата:                                                             

Инж. Белгин Фикри Шукри             
Кмет на Общинна Исперих                                   

 

 

За Партньор 1:  

Лилия Савкова Макавеева  

Изпълнителен директор на Сдружение „Асоциация Интегро” гр. Разград 

 

 

За Партньор 2:  

 Сали  Баки Назиф  

Директор на ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих 

 

 

За Партньор 3:  

Сюзан Ниази Назиф 

Директор на Детска градина „Слънце” гр. Исперих  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам  редовното  заседание на Общински 

съвет Исперих проведено на 27.08.2020г.  

 

Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за 

Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за 

архива на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 Бейти Мюмюн Бекир 
 Председател Общински съвет - Исперих: 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
 


