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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 19 

 
от проведеното  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

26.11.2020 година 
 

Днес 26.11.2020 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., , във връзка с § 6, 

чл. 6а от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 27  общински 

съветници. Отсъстват общинските съветници: Зейти Фераим и Сибел Джелил, които имат 

подадени уведомления. 

 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 27 27 0 0 
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Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на таблицата на 

услугите, унифицираните наименования и цените за тях към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих 

 

2. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени 

поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Тодорово,с.Малък Поровец и с.Райнино, 

община Исперих. 

 

3. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Обявяване на 9 (девет) броя поземлени имоти на територията на  община 

Исперих за публична общинска собственост 

 

4. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на  застроен поземлен имот XXIII-1350 в квартал 139 по 

регулационния план на гр.Исперих на собственика на законно построените сгради в 

имота.  

 

5. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на  поземлен имот,  находящ  се в с.Свещари, община Исперих, 

област Разград на собственика на законно построена сграда в имота. 

 

6. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Изменение на ПУП – ПР на УПИ VII – 271,квартал 36 в с.Духовец и 

сключване на предварителен договор 

 

 

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

             Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 56232.16.64, местност  

“Моржа” –  Стопански двор с. Печеница,  общ. Исперих, обл. Разград, и одобряване на 

Задание  

 

 

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

 Относно: ПУП–ПП (парцеларен план) за Изграждане на ел. захранване на поземл. 

имот № 32874.201.170, чрез оклонение от Далекопровод високо напрежение ВЕЛ 

20kV - Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание 
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ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на таблицата на 

услугите, унифицираните наименования и цените за тях към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих 

 

 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на 

административните структури в изпълнителната власт, който е представен в 

Административния регистър. Част от Административния регистър е Регистърът на 

услугите, в който се съдържа информацията от досега поддържания Списък на 

унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ). За всяка 

административна услуга и режим в Административния регистър се вписва подробна 

информация за начина и сроковете за предоставянето им, и има възможност за 

извършването на справки. След приемането на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих 

и таблицата на услугите, унифицираните наименования и цените за тях с Решение №658, 

по протокол №61 от 24.04.2019г. на Общински съвет Исперих в административния 

регистър бяха включени нови услуги, несъществуващи в приложената таблица. Освен 

това по отношение на всички държави в ЕС е задължителен за прилагане 

Регламент(ЕС)2016/1191 на Европейския парламент  и на Съвета  за насърчаване на 

свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на 

някои официални документи в Европейския съюз и за изменението на Регламент (ЕС) 

№1024/2021 /регламента/. В тази връзка за община Исперих възниква задължение за 

издаване на следните многоезични стандартни удостоверения по утвърдени от регламента 

образци, удостоверяващи фактите: 1. Раждане, чрез издаване на многоезично стандартно 

удостоверение – улеснение на прeвода ПРИЛОЖЕНИЕ I към Регламента, 2. Смърт чрез 

издаване на многоезично стандартно удостоверение – улеснение на превода 

ПРИЛОЖЕНИЕ III към Регламента, 3. Брак чрез издаване на многоезично стандартно 

удостоверение – улеснение на превода  ПРИЛОЖЕНИЕ IV към Регламента, 4. Брачна 

дееспособност  чрез издаване на многоезично стандартно удостоверение – улеснение на 

превода  ПРИЛОЖЕНИЕ V към Регламента, 5. Семейно положение чрез издаване на 

многоезично стандартно удостоверение – улеснение на превода  ПРИЛОЖЕНИЕ VI към 

Регламента, 6. Местоживеене и/или местопребиваване чрез издаване на многоезично 

стандартно удостоверение – улеснение на превода  ПРИЛОЖЕНИЕ X към Регламента; 

Предвид горепосоченото в раздел „ГРАО“  в таблицата с унифицираните наименования на 

административните услуги предлагани от община Исперих/наричана по нататък 

„Таблицата“/, следва да се впишат следните нови услуги: 

1. Комплектоване и проверка на документи към искане за присвояване на ЕГН на 

чужденци по чл.3, ал.2, т.2 от Закон за гражданската регистрация; 

2. Издаване на удостоверение за семейно положение - Услуга 2109;  

3. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за раждане, към 

удостоверението за раждане, при непълно осиновяване и препис извлечение от акт за 

раждане – срок цена вид на услугата; 

http://iisda.government.bg/adm_services/services
http://iisda.government.bg/adm_services/services
http://iisda.government.bg/adm_services/reports_services
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4. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за граждански брак, към 

удостоверението за граждански брак и препис извлечение от акт за граждански брак срок 

цена вид на услугата; 

5. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за смърт, към препис – 

извлечение от акт за смърт; 

6. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за брачна дееспособност 

към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина; 

7. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за семейно положение, 

съпруг/а и деца и удостоверение за семейно положение, съпруга/а и родствени връзки; 

8. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за местоживеене и/или 

местопребиваване към удостоверение за постоянен адрес и съответно удостоверение за 

настоящ адрес; 

 

Необходима е и отмяна на разпоредби, касаещи услуги, чиито наименования се 

дублират, както и услуги, които имат промяна на наименованието в Административния 

регистър по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, това са услугите  в раздел 

„Търговия и туризъм“, където в  т.9 и 10 се дублира – услуга №2047/от регистъра/ и затова 

би следвало да отпадне т. 10 от този раздел на таблицата. 

Към Раздел местни данъци и такси следва да се впише нова услуга 2126 с 

наименование „Заверка на документи  по местни данъци и такси за чужбина“. 

Към раздел „Търговия и туризъм“  в т.4 следва да се промени наименованието на 

услугата и да се впише наименованието съгласно Административния регистър - услуга 

3087 – Приемане на уведомление за работно време, при откриване на обект или заверяване 

промяна на работното време на обекта; 

В раздел Териториално и селищно устройство и инфраструктура, се заменя услуга 

2085 с  услуга 2119 -  Издаване на Удостоверение за факти и обстоятелства по устройство 

на територията. 

В раздел общи се добавят две услуги, които се предоставят от община Исперих, а 

именно: услуга №2133 „Издаване на Удостоверение за осигурителен стаж (УП 3); услуга 

№ 2134  „Издаване на Удостоверение за осигурителен доход (УП 2), съгласно 

Административния регистър. 

 

С оглед гореизложеното предлагам на Общински съвет - Исперих да вземе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема „Наредба за изменение и допълнение на таблицата на услугите, 

унифицираните наименования и цените за тях към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Исперих“, Приложение №1 неразделна част към настоящата докладна записка. 

 

2. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички необходими законови 

действия в изпълнение на приетото решение. 

 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 
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Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

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

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

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Докладните записки бяха разгледани на заседание на всички постояни коисии. 

 Моля становището на председателя на водещата комисия. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Поради отсъствието на председателя на комисията ще докладва  общинския 

съветник Ридван Джелил – член на комисията. 

Заповядайте г- н Джелил. 

 

 Ридван Джелил –  за председател на ПК по «  Общинска собственост, 

земеделие и гори» 

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

19.11.2020г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

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 – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин 

 

Айдън Хюсеин–  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 20.11.2020г. от 14.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

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. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 19.11.2020г. от 

16.00ч. след  разглеждането на докладната записка      
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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-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

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

19.11.2020г. 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 „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

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

20.11.2020г. 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 „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 г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 20.11.2020г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка    
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

На заседание на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ проведено на 19.11.2020г. от 14.00ч. след  разглеждането на докладната записка

    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване на решението. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 26.11.2020 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на таблицата на 

услугите, унифицираните наименования и цените за тях към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 
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 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     

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     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

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 

        № 142 

На основание чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема „Наредба за изменение и допълнение на таблицата на услугите, 

унифицираните наименования и цените за тях към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Исперих“, Приложение №1 неразделна част към настоящата докладна записка. 
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2. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички необходими законови 

действия в изпълнение на приетото решение. 

 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

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

 

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

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

 

 

Прилагаме Приложение 1 неразделна част към настоящата докладна записка. 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени 

поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Тодорово,с.Малък Поровец и с.Райнино, 

община Исперих. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост, поземлени имоти – 

частна общинска собственост могат да бъдат отдадени под наем за срок не по дълъг от 10 

години след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. 

Предложението ни е чрез публичен търг с явно наддаване да се отдадат под наем 7 имота, 

находящи се в с.Тодорово, които поземлени имоти се обособиха след изработването на 

ПУП - ПР на имот пл.№ 0.67 по предходния план на селото; 4 имота в с.Малък Поровец и 

1 имот в с.Райнино. 

  Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме следните 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27  за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти; 

- определяне условията за отдаване под наем  на незастроени поземлени имоти. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

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

(пет) години на следните незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва: 

1.1.  Незастроен УПИ XXI-430 (римско двадесет и едно тире четиристотин и 

тридесет)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 1 406 ( хиляда 
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четиристотин и шест) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Н.Й.Вапцаров“ по регулационния 

план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и 

изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община 

Исперих при граници на имота: УПИ XIX, УПИ XX от кв.4,  ул. „Н.Й.Вапцаров“ и ул. 

„Скът“,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6862 от 04.03.2020 год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 63,00 (шестдесет и три) лева. 

 

 

 

 2.1.  Незастроен УПИ XXII-431 (римско двадесет и две тире четиристотин  

тридесет и едно)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 2 704 ( две 

хиляди седемстотин и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Н.Й.Вапцаров“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета 

на община Исперих при граници на имота: УПИ XVIII, УПИ XV, УПИ XXIV и УПИ 

XXIII от кв.4,  ул. „Н.Й.Вапцаров“ и ул. „Скът“,съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6863 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

09.03.2020год.  

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 122,00 (сто двадесет и два) лева. 

 

3.1.  Незастроен УПИ XXIII-432 (римско двадесет и три тире четиристотин  

тридесет и две)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 1 134 ( хиляда сто 

тридесет и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по регулационния план  на 

селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен 

с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при 

граници на имота: УПИ XXII и УПИ XXIV от кв.4,  ул. „Н.Й.Вапцаров“ и ул. 

„Мургаш“,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6864 от 04.03.2020 год. вписан 

в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 51,00 (петдесет и един) лева. 

 

 4.1. Незастроен УПИ XXIV-433 (римско двадесет и четири тире четиристотин  

тридесет и три)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 5 373 ( пет хиляди 

триста седемдесет и три) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по регулационния план  

на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и 

изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община 

Исперих при граници на имота: УПИ XXV, УПИ XXVII,УПИ XXIII и УПИ XXII от кв.4 и 

ул. „Мургаш“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6865 от 04.03.2020 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 242,00 (двеста четиридесет и два) лева. 

 

5.1 Незастроен УПИ XXV-434 (римско двадесет и пет тире четиристотин  тридесет 

и четири)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 2 524 ( две хиляди 

петстотин двадесет и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета 

на община Исперих при граници на имота: УПИ XXVI, УПИ XXVIII,УПИ XXVII, УПИ 

УПИ XXIV, УПИ XXII и УПИ XVIII от кв.4 и ул. „Мургаш“, съгласно Акт за частна 
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общинска собственост № 6866 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

09.03.2020год.  

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 114,00 (сто и четиринадесет) лева. 

 

6.1. Незастроен УПИ XXVII-436 (римско двадесет и седем тире четиристотин  

тридесет и шест)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 2 444 ( две 

хиляди четиристотин четиридесет и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета 

на община Исперих при граници на имота: УПИ XXVIII, УПИ XXIV и УПИ XXV от кв.4 

и ул. „Странджа“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6868 от 06.03.2020 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 110,00 (сто и десет) лева. 

 

7.1. Незастроен УПИ XXVIII-437 (римско двадесет и осем тире четиристотин  

тридесет и седем)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 2 559 ( две 

хиляди петстотин петдесет и девет) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета 

на община Исперих при граници на имота: УПИ XXIX, УПИ XXVII и УПИ XXV от кв.4 и 

ул. „Мургаш“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6869 от 06.03.2020 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 115,00 (сто и петнадесет) лева. 

 

8.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.192 (четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка сто деветдесет и две) с начин на 

трайно ползване   Незастроен имот за жилищни нужди  с площ 766 (седемстотин 

шестдесет и шест) кв.м с адрес с. Малък Поровец, ул. „Вихрен“ по кадастралната карта  

на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009 год. на ИД на АГКК при граници на 

имота: имоти №46913.120.195, №46913.120.193, №46913.120.624, № 46913.120.191 и 

№46913.120.191, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6900 от 14.10.2020 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 16.10.2020год.  

8.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 34,00 (тридесет и четири) лева. 

 

9.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.397 (четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка триста деветдесет и седем) с начин 

на трайно ползване   Ниско застрояване  с площ 852 (осемстотин петдесет и два) кв.м с 

адрес с. Малък Поровец, ул. „Осогово“ по кадастралната карта  на селото, одобрена със 

Заповед РД-18-56/25.08.2009 год. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти 

№46913.120.8, №46913.120.609, №46913.120.398 и №46913.120.396, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6899 от 14.10.2020 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 16.10.2020год.  

9.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева. 

 

 10.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.398 (четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка триста деветдесет и осем) с начин на 

трайно ползване   Ниско застрояване  с площ 922 (деветстотин двадесет и два) кв.м с 
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адрес с. Малък Поровец, ул. „Осогово“ по кадастралната карта  на селото, одобрена със 

Заповед РД-18-56/25.08.2009 год. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти 

№46913.120.397, №46913.120.609, №46913.120.407 и №46913.120.396, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6898 от 14.10.2020 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 16.10.2020год.  

10.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева. 

 

 

11.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.499 (четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка четиристотин деветдесет и девет) с 

начин на трайно ползване   Незастроен имот за жилищни нужди  с площ 754 

(седемстотин петдесет и четири) кв.м с адрес с. Малък Поровец, ул. „Шипка“ по 

кадастралната карта  на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009 год. на ИД на 

АГКК при граници на имота: имоти №46913.120.191, №46913.120.192, №46913.120.624 и 

№46913.120.653, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4482 от 25.11.2009 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 16.10.2009год.  

11.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 34,00 (тридесет и четири) лева. 

 

12.1. Незастроен поземлен имот №61875.33.152 (шестдесет и една хиляди 

осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка сто петдесет и две) с начин на 

трайно ползване   Незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1445 (хиляда 

четиристотин четиридесет и пет) кв.м с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ №49 по 

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

АК при граници на имота: имоти №61875.33.713, №61875.33.153, №61875.33.397 и 

№61875.33.151, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6056 от 25.02.2016 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 29.02.2016год.  

12.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 65,00 (шестдесет и пет) лева. 

 

ІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

 

III.  Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.      

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г- н Джелил. 

 

 Ридван Джелил – за  председател на ПК по «  Общинска собственост, 

земеделие и гори» 

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

19.11.2020г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка  
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

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 – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин 

 

Айдън Хюсеин–  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 20.11.2020г. от 14.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

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. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 19.11.2020г. 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-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

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

19.11.2020г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка    
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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 дейности“ – докладната записка 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

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

20.11.2020г. 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 „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 г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 20.11.2020г. 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 „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 
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 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

На заседание на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ проведено на 19.11.2020г. от 14.00ч. след  разглеждането на докладната записка

    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване на решението. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 26.11.2020 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени 

поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Тодорово,с.Малък Поровец и с.Райнино, 

община 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     

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  
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19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

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 

        № 143 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27  за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти; 

- определяне условията за отдаване под наем  на незастроени поземлени имоти. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

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

(пет) години на следните незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва: 

1.1.  Незастроен УПИ XXI-430 (римско двадесет и едно тире четиристотин и 

тридесет)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 1 406 ( хиляда 

четиристотин и шест) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Н.Й.Вапцаров“ по регулационния 

план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и 

изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община 

Исперих при граници на имота: УПИ XIX, УПИ XX от кв.4,  ул. „Н.Й.Вапцаров“ и ул. 

„Скът“,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6862 от 04.03.2020 год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 63,00 (шестдесет и три) лева. 

 

 

 

 2.1.  Незастроен УПИ XXII-431 (римско двадесет и две тире четиристотин  

тридесет и едно)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 2 704 ( две 

хиляди седемстотин и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Н.Й.Вапцаров“ по 
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регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета 

на община Исперих при граници на имота: УПИ XVIII, УПИ XV, УПИ XXIV и УПИ 

XXIII от кв.4,  ул. „Н.Й.Вапцаров“ и ул. „Скът“,съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6863 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

09.03.2020год.  

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 122,00 (сто двадесет и два) лева. 

 

3.1.  Незастроен УПИ XXIII-432 (римско двадесет и три тире четиристотин  

тридесет и две)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 1 134 ( хиляда сто 

тридесет и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по регулационния план  на 

селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен 

с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при 

граници на имота: УПИ XXII и УПИ XXIV от кв.4,  ул. „Н.Й.Вапцаров“ и ул. 

„Мургаш“,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6864 от 04.03.2020 год. вписан 

в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 51,00 (петдесет и един) лева. 

 

 4.1. Незастроен УПИ XXIV-433 (римско двадесет и четири тире четиристотин  

тридесет и три)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 5 373 ( пет хиляди 

триста седемдесет и три) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по регулационния план  

на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и 

изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община 

Исперих при граници на имота: УПИ XXV, УПИ XXVII,УПИ XXIII и УПИ XXII от кв.4 и 

ул. „Мургаш“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6865 от 04.03.2020 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 242,00 (двеста четиридесет и два) лева. 

 

5.1 Незастроен УПИ XXV-434 (римско двадесет и пет тире четиристотин  тридесет 

и четири)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 2 524 ( две хиляди 

петстотин двадесет и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета 

на община Исперих при граници на имота: УПИ XXVI, УПИ XXVIII,УПИ XXVII, УПИ 

УПИ XXIV, УПИ XXII и УПИ XVIII от кв.4 и ул. „Мургаш“, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 6866 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

09.03.2020год.  

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 114,00 (сто и четиринадесет) лева. 

 

6.1. Незастроен УПИ XXVII-436 (римско двадесет и седем тире четиристотин  

тридесет и шест)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 2 444 ( две 

хиляди четиристотин четиридесет и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета 

на община Исперих при граници на имота: УПИ XXVIII, УПИ XXIV и УПИ XXV от кв.4 

и ул. „Странджа“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6868 от 06.03.2020 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 
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пет) лева на декар или за имота в размер на 110,00 (сто и десет) лева. 

 

7.1. Незастроен УПИ XXVIII-437 (римско двадесет и осем тире четиристотин  

тридесет и седем)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 2 559 ( две 

хиляди петстотин петдесет и девет) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета 

на община Исперих при граници на имота: УПИ XXIX, УПИ XXVII и УПИ XXV от кв.4 и 

ул. „Мургаш“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6869 от 06.03.2020 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 115,00 (сто и петнадесет) лева. 

 

8.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.192 (четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка сто деветдесет и две) с начин на 

трайно ползване   Незастроен имот за жилищни нужди  с площ 766 (седемстотин 

шестдесет и шест) кв.м с адрес с. Малък Поровец, ул. „Вихрен“ по кадастралната карта  

на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009 год. на ИД на АГКК при граници на 

имота: имоти №46913.120.195, №46913.120.193, №46913.120.624, № 46913.120.191 и 

№46913.120.191, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6900 от 14.10.2020 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 16.10.2020год.  

8.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 34,00 (тридесет и четири) лева. 

 

9.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.397 (четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка триста деветдесет и седем) с начин 

на трайно ползване   Ниско застрояване  с площ 852 (осемстотин петдесет и два) кв.м с 

адрес с. Малък Поровец, ул. „Осогово“ по кадастралната карта  на селото, одобрена със 

Заповед РД-18-56/25.08.2009 год. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти 

№46913.120.8, №46913.120.609, №46913.120.398 и №46913.120.396, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6899 от 14.10.2020 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 16.10.2020год.  

9.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева. 

 

 10.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.398 (четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка триста деветдесет и осем) с начин на 

трайно ползване   Ниско застрояване  с площ 922 (деветстотин двадесет и два) кв.м с 

адрес с. Малък Поровец, ул. „Осогово“ по кадастралната карта  на селото, одобрена със 

Заповед РД-18-56/25.08.2009 год. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти 

№46913.120.397, №46913.120.609, №46913.120.407 и №46913.120.396, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6898 от 14.10.2020 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 16.10.2020год.  

10.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева. 

 

 

11.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.499 (четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка четиристотин деветдесет и девет) с 

начин на трайно ползване   Незастроен имот за жилищни нужди  с площ 754 

(седемстотин петдесет и четири) кв.м с адрес с. Малък Поровец, ул. „Шипка“ по 

кадастралната карта  на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009 год. на ИД на 
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АГКК при граници на имота: имоти №46913.120.191, №46913.120.192, №46913.120.624 и 

№46913.120.653, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4482 от 25.11.2009 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 16.10.2009год.  

11.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 34,00 (тридесет и четири) лева. 

 

12.1. Незастроен поземлен имот №61875.33.152 (шестдесет и една хиляди 

осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка сто петдесет и две) с начин на 

трайно ползване   Незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1445 (хиляда 

четиристотин четиридесет и пет) кв.м с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ №49 по 

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

АК при граници на имота: имоти №61875.33.713, №61875.33.153, №61875.33.397 и 

№61875.33.151, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6056 от 25.02.2016 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 29.02.2016год.  

12.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар или за имота в размер на 65,00 (шестдесет и пет) лева. 

 

ІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

 

III.  Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.      

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 

 

 

 

 

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Обявяване на 9 (девет) броя поземлени имоти на територията на  община 

Исперих за публична общинска собственост 

 

Бейти Бекир – ПредседателнаОбщински съвет Исперих. 

Заповядайте  г-н Шукри. 

 

Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

По кадастралните карти и регулационните планове на населените места в община Исперих 

има поземлени имоти, които са отредени за осъществяване на спортни дейности. Част от 

тези имоти са в чертите на населените места, а други попадат в земеделски територии. За 9 

броя от спортните терени не са съставени актове за общинска собственост, но тъй като 

това са имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от 

местно значение, съгласно чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост би следвало 

да бъдат публична общинска собственост. 

Комисия от служители от общинската администрация направи проверка за 
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състоянието на поземлените имоти, както и за това дали отговарят на приетите 

характеристики за футболни игрища. 

  Разпоредбата на чл.2, ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Исперих   регламентира „С решение на 

Общински съвет се определя статута на общинските спортни обекти на територията 

на общината, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните 

организации“   

     

  Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следните: 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1,т.8, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА,  чл. 3, ал.2, т.3  от Закона за 

общинската собственост, чл.2, ал.3 и чл.4, ал.2, т.3 от Наредба №27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 1. Обявява за публична общинска собственост следните поземлени имоти на 

територията на община Исперих: 

        1.1. Поземлен имот № 03472.30.24 по кадастралната карта на с.Белинци   с начин на 

трайно предназначение урбанизирана  и начина на трайно ползване   стадион. 

1.2. Поземлен имот № 20609.25.93 по кадастралната карта на с.Делчево   с начин 

на трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване   друг вид земеделска 

земя /игрище. / Решение № 5Д от 03.12.1997г. на Поземлени комисия гр.Исперих/ 

         1.3. Поземлен имот № 24150.20.12 по кадастралната карта на с.Духовец   с начин на 

трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване   друг вид земеделска 

земя /игрище./ Решение № 08Д от 26.05.2010г. на Поземлени комисия гр.Исперих/.
 

        1.4. Поземлен имот № 37010.57.1 по кадастралната карта на с.Китанчево   с начин на 

трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване  за други видове спорт. / 

Решение № 01КИТ от 25.10.1999г. на Поземлени комисия гр.Исперих/. 

        1.5. Поземлен имот № 69047.1.21 по кадастралната карта на с.Старо селище   с начин 

на трайно предназначение урбанизирана  и начина на трайно ползване  за други видове 

спорт. / Решение № 02СТС от 19.06.1997г. на Поземлени комисия гр.Исперих/ 

         1.6. Поземлен имот № 34103.44.135 по кадастралната карта на с.Йонково   с начин 

на трайно предназначение -урбанизирана  и начина на трайно ползване за друг вид 

застрояване /игрище. 

         1.7. Поземлен имот I в квартал 16 по регулационния план на с.Бърдоква   с начин 

на трайно предназначение -урбанизирана  и отреден  за други цели/ спортни дейности. 

         1.8. Поземлен имот I в квартал 49 по регулационния план на с.Тодорово   с начин 

на трайно предназначение -урбанизирана  и отреден  за други цели/ спортно игрище. 

         1.9. Поземлен имот II в квартал 21 по регулационния план на с.Конево   с начин на 

трайно предназначение -урбанизирана  и отреден  за спортен терен. 

 

2.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

3.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

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

 

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г- н Джелил . 

 

 Ридван Джелил –за  председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

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

19.11.2020г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка  

   

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

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 – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин 

 

Айдън Хюсеин–  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 20.11.2020г. от 14.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

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. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 19.11.2020г. 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 
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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-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

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

19.11.2020г. 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 „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

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

20.11.2020г. 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 „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 г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 20.11.2020г. 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 „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

На заседание на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ проведено на 19.11.2020г. от 14.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване на решението. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 26.11.2020 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Обявяване на 9 (девет) броя поземлени имоти на територията на  община 

Исперих за публична общинска собственос 
№          

              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      

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  
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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     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

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 

        № 144 

На основание чл. 21, ал. 1,т.8, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА,  чл. 3, ал.2, т.3  от Закона за 

общинската собственост, чл.2, ал.3 и чл.4, ал.2, т.3 от Наредба №27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Обявява за публична общинска собственост следните поземлени имоти на 

територията на община Исперих: 

        1.1. Поземлен имот № 03472.30.24 по кадастралната карта на с.Белинци   с начин на 

трайно предназначение урбанизирана  и начина на трайно ползване   стадион. 

1.2. Поземлен имот № 20609.25.93 по кадастралната карта на с.Делчево   с начин 

на трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване   друг вид земеделска 

земя /игрище. / Решение № 5Д от 03.12.1997г. на Поземлени комисия гр.Исперих/ 

         1.3. Поземлен имот № 24150.20.12 по кадастралната карта на с.Духовец   с начин на 

трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване   друг вид земеделска 

земя /игрище./ Решение № 08Д от 26.05.2010г. на Поземлени комисия гр.Исперих/.
 

        1.4. Поземлен имот № 37010.57.1 по кадастралната карта на с.Китанчево   с начин на 

трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване  за други видове спорт. / 

Решение № 01КИТ от 25.10.1999г. на Поземлени комисия гр.Исперих/. 

        1.5. Поземлен имот № 69047.1.21 по кадастралната карта на с.Старо селище   с начин 

на трайно предназначение урбанизирана  и начина на трайно ползване  за други видове 

спорт. / Решение № 02СТС от 19.06.1997г. на Поземлени комисия гр.Исперих/ 



 

25 

 

         1.6. Поземлен имот № 34103.44.135 по кадастралната карта на с.Йонково   с начин 

на трайно предназначение -урбанизирана  и начина на трайно ползване за друг вид 

застрояване /игрище. 

         1.7. Поземлен имот I в квартал 16 по регулационния план на с.Бърдоква   с начин 

на трайно предназначение -урбанизирана  и отреден  за други цели/ спортни дейности. 

         1.8. Поземлен имот I в квартал 49 по регулационния план на с.Тодорово   с начин 

на трайно предназначение -урбанизирана  и отреден  за други цели/ спортно игрище. 

         1.9. Поземлен имот II в квартал 21 по регулационния план на с.Конево   с начин на 

трайно предназначение -урбанизирана  и отреден  за спортен терен. 

 

2.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

3.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

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

 

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на  застроен поземлен имот XXIII-1350 в квартал 139 по 

регулационния план на гр.Исперих на собственика на законно построените сгради в 

имота.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на община Исперих е постъпило заявление  за закупуване на  

поземлен имот XXIII – 1350 в квартал 139 по регулационния план на гр.Исперих с площ  

на имота 736 кв.м  с Акт за частна общинска собственост № 6901/23.10.2020 год. В имота 

има построена жилищна сграда и второстепенна сграда, собственост на Ревасия Сали 

Наим с нотариален акт № 192, том II, рег.№ 2809, дело №295 от 2019год. 

  Продажбата на земя –частна общинска собственост на собственика на законно 

построените върху нея сгради се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по 

реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.42 от Наредба № 27 на 

Общински съвет Исперих. 

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

общински имоти за 2020г. за продажба.     

    Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:      

1. Има изявен интерес за закупуването на  имота.    

2. Реализиране на постъпления от продажбите. 

  

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 
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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 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 ІV. Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сграда с т. 5 със следното съдържание: 

 т.5. Урегулиран поземлен имот XXIII-1350 в квартал 139 отреден за жилищно 

застрояване с площ 736 кв.м по регулационния план  на гр.Исперих- частна общинска 

собственост с АОС № 6901 от 23.10.2020г  при прогнозна продажна цена в размер на 5900 

лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен урегулиран поземлен имот  XXIII-1350 (римско двадесет и три тире 

хиляда триста и петдесет) в квартал 139 (сто тридесет и девет) отреден за жилищно 

застрояване  с площ 736 (седемстотин тридесет и шест) кв.м по регулационния план на 

гр.Исперих, одобрен с Заповед № 25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих, с 

местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Хаджи Димитър» № 33, община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: УПИ XXIV, XXII, XVI и улица, съгласно АЧОС № 

6901 от 23.10.2020г. вписан в Агенцията по вписванията на 26.10.2020год. на собственика 

на законно построените жилищна сграда с прилежащо мазе и второстепенна сграда, 

собственост на Ревасия Сали Наим от гр.Варна, ул. «Розова долина» № 22А, 

притежаваща  нотариален акт № 192, том II, рег.№2809, дело №295 от 2019 год. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  29.10.2020 г.  в размер на 5 998,00 (пет хиляди 

деветстотин деветдесет и осем) лева. 

3.Данъчната оценка на имота е в размер на 4 784,00 (четири хиляди седемстотин 

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

6702001067/23.09.2020 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

 Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г- н Джелил. 

 

 Ридван Джелил –за  председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

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

19.11.2020г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка  

   

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

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 – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин 

 

Айдън Хюсеин–  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 20.11.2020г. от 14.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

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. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 19.11.2020г. 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 
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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-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

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

19.11.2020г. 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 „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

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

20.11.2020г. 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 „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 г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 20.11.2020г. 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 
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Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

На заседание на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ проведено на 19.11.2020г. от 14.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване на решението. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 26.11.2020 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на  застроен поземлен имот XXIII-1350 в квартал 139 по 

регулационния план на гр.Исперих на собственика на законно построените сгради в 

имота.  
№          

              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 
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13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

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     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

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 

        № 145 

 

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 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 ІV. Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сграда с т. 5 със следното съдържание: 

 т.5. Урегулиран поземлен имот XXIII-1350 в квартал 139 отреден за жилищно 

застрояване с площ 736 кв.м по регулационния план  на гр.Исперих- частна общинска 

собственост с АОС № 6901 от 23.10.2020г  при прогнозна продажна цена в размер на 5900 

лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 
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Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен урегулиран поземлен имот  XXIII-1350 (римско двадесет и три тире 

хиляда триста и петдесет) в квартал 139 (сто тридесет и девет) отреден за жилищно 

застрояване  с площ 736 (седемстотин тридесет и шест) кв.м по регулационния план на 

гр.Исперих, одобрен с Заповед № 25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих, с 

местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Хаджи Димитър» № 33, община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: УПИ XXIV, XXII, XVI и улица, съгласно АЧОС № 

6901 от 23.10.2020г. вписан в Агенцията по вписванията на 26.10.2020год. на собственика 

на законно построените жилищна сграда с прилежащо мазе и второстепенна сграда, 

собственост на Ревасия Сали Наим от гр.Варна, ул. «Розова долина» № 22А, 

притежаваща  нотариален акт № 192, том II, рег.№2809, дело №295 от 2019 год. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  29.10.2020 г.  в размер на 5 998,00 (пет хиляди 

деветстотин деветдесет и осем) лева. 

3.Данъчната оценка на имота е в размер на 4 784,00 (четири хиляди седемстотин 

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

6702001067/23.09.2020 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

 Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на  поземлен имот,  находящ  се в с.Свещари, община 

Исперих, област Разград на собственика на законно построена сграда в имота 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на община Исперих е постъпило заявление  за закупуване на  

Поземлен имот № 65650.12.9 по кадастралната карта на с.Свещари с площ 2374 кв.м   с 
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Акт за частна общинска собственост № 6065/24.03.2016 год. В имота има построена   

сграда №65650.12.9.1 с предназначение Друг вид обществена сграда, собственост на 

Нермин Джелил Селим с Договор за покупко-продажба № 1 от 28.12.2004год. 

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

общински имоти за 2020г. за продажба.     

    Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:      

1. Има изявен интерес за закупуването на  имота.    

2. Реализиране на постъпления от продажбите. 

  

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следните 

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 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 ІV. Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сграда с т. 4 със следното съдържание: 

 т.4. Поземлен имот № 65650.12.9 с начин на трайно ползване друг вид земеделска 

земя с площ 2374 кв.м по кадастрална карта на с. Свещари- частна общинска собственост 

с АОС №6065 от 24.03.2016г  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.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно построена 

сграда в него, както следва:    

1. Поземлен имот № 65650.12.9 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка дванадесет точка девет)   с начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя с 

площ 2 374 (две хиляди триста седемдесет и четири) кв.м по кадастралната карта на 

с.Свещари, одобрена със Заповед РД-18-28/11.06.2007год. на ИД на АК с 

местонахождение на имота с.Свещари,община Исперих, област Разград при граници и 

съседи: поземлени имоти №,№65650.12.10; 65650.26.1; 65650.35.472; 65650.35.466 и 

65650.35.456 съгласно АЧОС № 6065 от 24.03.2016г.вписан в Агенцията по вписванията 

на 31.03.2016год. на собственика на законно построената сграда-друг вид обществена 

сграда собственост на Нермин Джелил Селим  с адрес гр.Исперих, ул. «Странджа» № 10, 

община Исперих, област Разград,   притежаващ  Договор за покупко продажба на 
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недвижим имот №1 от 28.12.2004год. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  02.11.2020 г. в размер на 1 721,00 (хиляда седемстотин 

двадесет и един) лева. 

  Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

3.Данъчната оценка на имота е в размер на 498,50 (четиристотин деветдесет и осем 

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

6702001289/02.11.2020 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г- н Джелил. 

 

 Ридван Джелил –за  председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

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

19.11.2020г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка  

   

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

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 – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин 

 

Айдън Хюсеин–  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 20.11.2020г. от 14.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 
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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. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 19.11.2020г. 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-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

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

19.11.2020г. 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 „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

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

20.11.2020г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 
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Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

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

 Общинския съветник Сибел Джелил не участва в гласуването 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 20.11.2020г. 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 „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

На заседание на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ проведено на 19.11.2020г. от 14.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване на решението. 

 Общинския съветник Сибел Джелил няма да умаства в гласуването. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 26.11.2020 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на  поземлен имот,  находящ  се в с.Свещари, община Исперих, 

област Разград на собственика на законно построена сграда в имота 
№          

              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     

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     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

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 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 146 

 

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 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 ІV. Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сграда с т. 4 със следното съдържание: 

 т.4. Поземлен имот № 65650.12.9 с начин на трайно ползване друг вид земеделска 

земя с площ 2374 кв.м по кадастрална карта на с. Свещари- частна общинска собственост 

с АОС №6065 от 24.03.2016г  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.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно построена 

сграда в него, както следва:    

1. Поземлен имот № 65650.12.9 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка дванадесет точка девет)   с начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя с 

площ 2 374 (две хиляди триста седемдесет и четири) кв.м по кадастралната карта на 

с.Свещари, одобрена със Заповед РД-18-28/11.06.2007год. на ИД на АК с 

местонахождение на имота с.Свещари,община Исперих, област Разград при граници и 

съседи: поземлени имоти №,№65650.12.10; 65650.26.1; 65650.35.472; 65650.35.466 и 

65650.35.456 съгласно АЧОС № 6065 от 24.03.2016г.вписан в Агенцията по вписванията 

на 31.03.2016год. на собственика на законно построената сграда-друг вид обществена 

сграда собственост на Нермин Джелил Селим  с адрес гр.Исперих, ул. «Странджа» № 10, 

община Исперих, област Разград,   притежаващ  Договор за покупко продажба на 

недвижим имот №1 от 28.12.2004год. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  02.11.2020 г. в размер на 1 721,00 (хиляда седемстотин 

двадесет и един) лева. 

  Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

3.Данъчната оценка на имота е в размер на 498,50 (четиристотин деветдесет и осем 

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

6702001289/02.11.2020 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  
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  ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Изменение на ПУП – ПР на УПИ VII – 271,квартал 36 в с.Духовец и 

сключване на предварителен договор 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на община Исперих е постъпило заявление  с вх.№ ОС-

548/21.10.2020год. от Мехмед Галиб Мехмед от с.Духовец, община Исперих с искане за 

закупуване на терен, общинска собственост, представляващ предаваема част от 247 кв.м 

по улична регулация, който да се приобщи към УПИ VII – 271 в квартал 36 по 

регулационния план на с.Духовец, община Исперих. 

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №6, том II, 

рег.№ 1031, дело №78 от 2009год. лицето Мехмед Галиб Мехмед е собственик на 

поземлен имот № 24150.501.271 по кадастралната карта на с.Духовец с площ 1 199 кв.м, 

ведно с построените в имота три сгради. 

По действащият регулационен план на с.Духовец е обособен урегулиран поземлен 

имот VII-271 в квартал 36 с площ 1199 кв.м. като между границата на имота и уличната 

регулация се оформя терен с площ от 247 кв.м – общинска собственост, който терен 

заинтересованото лице желае да закупи и същия да се предаде към неговия собствен имот. 

Изготвена е скица – предложение за изменение на ПУП – ПР, с която е определена 

площта на придаваемата част по улична регулация към УПИ VII – 271 в квартал 36 по 

регулационния план на с.Духовец, община Исперих, а именно 247 кв.м. 

 Възложена е данъчна оценка на терена, която е в размер  на 515,70лева. 

Пазарната оценка на терена, изготвена от лицензиран независим оценител е в размер на на 

690,00 лева. 

 

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. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, чл. 134, ал.2, т.6 и чл. 15, 

ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията и на основание  чл. 6, ал. 1 и ал.3, във 

връзка с чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост   
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

  

1.Дава съгласие заявителя Мехмед Галиб Мехмед да възложи за своя сметка 

изработването на проект за изменение на ПУП -  ПР за УПИ VII – 271 в квартал 36 по 

регулационния план на с.Духовец, община Исперих, касаеща промяна на улична 

регулация, засягаща ОК 42-44, съгласно скица – предложение. 

 2.Упълномощава кмета на община Исперих да сключи предварителен договор  по 

реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията с Мехмед Галиб Мехмед 

от с.Духовец, ул. „Искър“ № 11, община Исперих за продажба на терен – общинска 

собственост с площ 247 (двеста четиридесет и седем) кв.м, представляващ придаваема 

част от улична регулация към УПИ VII – 271 в квартал 36 по регулационния план на 

с.Духовец на пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 

05.11.2020год. в размер на 690,00 лева. 

3. След влизане в сила на изменението на ПУП – ПР собствеността на 

придаваемите части от улична регулация да се трансформират от „публична общинска“ в 

„частна общинска“. 

4.Упълномощава кмета на община Исперих, след влизане в сила на изменението на 

ПУП – ПР и заплащане на цената, да сключи окончателен договор с Мехмед Галиб 

Мехмед за продажба на 247(двеста четиридесет и седем) кв.м, представляващ придаваема 

част от улична регулация към УПИ VII – 271 в квартал 36 по регулационния план на 

с.Духовец на пазарна цена в размер на 690,00 (шестстотин и деветдесет) лева. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г- н Джелил. 

 

 Ридван Джелил –за  председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

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

19.11.2020г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

0 0 

 

 

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

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 
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 Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин 

 

Айдън Хюсеин–  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 20.11.2020г. от 14.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

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. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 19.11.2020г. 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-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

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

19.11.2020г. 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 „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

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

20.11.2020г. 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 „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 г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 20.11.2020г. 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 „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

На заседание на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ проведено на 19.11.2020г. от 14.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване на решението. 

  

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 26.11.2020 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Изменение на ПУП – ПР на УПИ VII – 271,квартал 36 в с.Духовец и 

сключване на предварителен договор 
№          

              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     

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     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

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  
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       Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 147 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, чл. 134, ал.2, т.6 и чл. 15, 

ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията и на основание  чл. 6, ал. 1 и ал.3, във 

връзка с чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост   

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

  

1.Дава съгласие заявителя Мехмед Галиб Мехмед да възложи за своя сметка 

изработването на проект за изменение на ПУП -  ПР за УПИ VII – 271 в квартал 36 по 

регулационния план на с.Духовец, община Исперих, касаеща промяна на улична 

регулация, засягаща ОК 42-44, съгласно скица – предложение. 

 2.Упълномощава кмета на община Исперих да сключи предварителен договор  по 

реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията с Мехмед Галиб Мехмед 

от с.Духовец, ул. „Искър“ № 11, община Исперих за продажба на терен – общинска 

собственост с площ 247 (двеста четиридесет и седем) кв.м, представляващ придаваема 

част от улична регулация към УПИ VII – 271 в квартал 36 по регулационния план на 

с.Духовец на пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 

05.11.2020год. в размер на 690,00 лева. 

3. След влизане в сила на изменението на ПУП – ПР собствеността на 

придаваемите части от улична регулация да се трансформират от „публична общинска“ в 

„частна общинска“. 

4.Упълномощава кмета на община Исперих, след влизане в сила на изменението на 

ПУП – ПР и заплащане на цената, да сключи окончателен договор с Мехмед Галиб 

Мехмед за продажба на 247(двеста четиридесет и седем) кв.м, представляващ придаваема 

част от улична регулация към УПИ VII – 271 в квартал 36 по регулационния план на 

с.Духовец на пазарна цена в размер на 690,00 (шестстотин и деветдесет) лева. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

             Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 56232.16.64, местност  

“Моржа” –  Стопански двор с. Печеница,  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 Зейти Фераим Мехмед има подадено Заявление до Кмета на Община 

Исперих с Вх. № УТ-1233 /29.09.2020 год. за Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен 

имот № 56232.16.64, местност  “Моржа” –  Стопански двор с. Печеница, 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 Общински съвет Исперих да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 

56232.16.64, местност  “Моржа” –  Стопански двор с. Печеница,  общ. Исперих, обл. 

Разград, и одобряване на Задание на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и  чл. 124а 

ал. 1 от ЗУТ.  

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

        1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ  на поземлен имот № 56232.16.64, местност  

“Моржа” –  Стопански двор с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград.         

2.Одобряване на Задание 

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

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от примането 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 – Председателна Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 19.11.2020г. от 

16.00ч. след  разглеждането на докладната записка       
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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 – Председателна Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г- н Джелил. 

 

 Ридван Джелил –за  председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

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

19.11.2020г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

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 – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин 

 

Айдън Хюсеин–  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 20.11.2020г. от 14.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

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. 

 Заповядайте г-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

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

19.11.2020г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка  
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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 дейности“ – докладната записка 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

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

20.11.2020г. 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 „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 г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 20.11.2020г. 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 „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

На заседание на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ проведено на 19.11.2020г. от 14.00ч. след  разглеждането на докладната записка 
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване на решението. 

 Общинския съветник Зейти Фераим няма да умаства в гласуването. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 26.11.2020 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

             Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 56232.16.64, местност  

“Моржа” –  Стопански двор с. Печеница,  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     

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     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  
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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 

        № 148 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 

56232.16.64, местност  “Моржа” –  Стопански двор с. Печеница,  общ. Исперих, обл. 

Разград, и одобряване на Задание на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и  чл. 124а 

ал. 1 от ЗУТ.  

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

        1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ  на поземлен имот № 56232.16.64, местност  

“Моржа” –  Стопански двор с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград.         

2.Одобряване на Задание 

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

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от примането му.  

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: ПУП–ПП (парцеларен план) за Изграждане на ел. захранване на поземл. 

имот № 32874.201.170, чрез оклонение от Далекопровод високо напрежение ВЕЛ 

20kV - Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 
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Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

    От Зорница Атанасова Ранкова - Кръстева, явяваща се собственик на сграда в поземл. имот 

№ 32874.201.170   има подадено Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ-

1374/27.10.2020 год. за Разработване на ПУП – ПП (парцеларен план) за Изграждане на ел. 

захранване на поземл. имот № 32874.201.170, чрез оклонение от Далекопровод високо 

напрежение ВЕЛ 20kV - Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград и одобряване 

на Задание .    

        Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване на  ПУП – 

ПП, въз основа на изготвено задание по смисъла на чл. 125 ал. 1  от ЗУТ, се разрешава с 

Решение на Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците,  

предвид което предлагам Общинския съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

          Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за 

Изграждане на ел. захранване на поземл. имот имот № 32874.201.170, чрез оклонение от 

Далекопровод високо напрежение ВЕЛ 20kV - Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. 

Разград и одобряване на Задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11  от ЗМСМА и  чл. 124а 

ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

       1.Разрешава Разработвене на ПУП–ПП (парцеларен план) за Изграждане на ел. 

захранване на поземл. имот имот № 32874.201.170, чрез оклонение от Далекопровод високо 

напрежение ВЕЛ 20kV - Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград  

        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 – Председателна Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 19.11.2020г. 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 – Председателна Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г- н Джелил. 
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 Ридван Джелил –за  председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

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

19.11.2020г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

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 – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин 

 

Айдън Хюсеин–  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 20.11.2020г. от 14.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 

 

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. 

 Заповядайте г-жо Сабит. 

 

 Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

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

19.11.2020г. 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 „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

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

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 



 

51 

 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

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

20.11.2020г. 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 „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 г- н Аргилов. 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 20.11.2020г. 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 „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по «  Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

На заседание на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ проведено на 19.11.2020г. от 14.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 

 

0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване на решението. 

 Общинския съветник Зейти Фераим няма да участва в гласуването. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 26.11.2020 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: ПУП–ПП (парцеларен план) за Изграждане на ел. захранване на поземл. 

имот № 32874.201.170, чрез оклонение от Далекопровод високо напрежение ВЕЛ 

20kV - 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     

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     

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

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  
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        Резултати от гласуването: 

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

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 149 

 

          Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за 

Изграждане на ел. захранване на поземл. имот имот № 32874.201.170, чрез оклонение от 

Далекопровод високо напрежение ВЕЛ 20kV - Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. 

Разград и одобряване на Задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11  от ЗМСМА и  чл. 124а 

ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

       1.Разрешава Разработвене на ПУП–ПП (парцеларен план) за Изграждане на ел. 

захранване на поземл. имот имот № 32874.201.170, чрез оклонение от Далекопровод високо 

напрежение ВЕЛ 20kV - Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград  

        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. 
 Поради изчерпване на дневния ред закривам днешноторедовно  заседание. 

 

          Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за 

Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор – Разград, Териториално 

поделение - Исперих, и един за архива на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

Бейти Бекир 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

Протоколист: 

  / Сейде Султанова/ 

 


