ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 20
от проведеното редовно заседание на Общински съвет - Исперих на
22.12.2020 година
Днес 22.12.2020 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 момента 27 общински
съветници. Отсъстват общинските съветници: Ерол Юмер и Христо Аргилов.
Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на
Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения по проекто дневения ред имате ли?
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване на дневения ред
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от ЗМДВИП с
резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0

1

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: Упълномащаване на представител на Община Исперих за участие в
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената
територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Исперих на
29.12.2020г. и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.

2.

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2021 год. от
гори – собственост на Община Исперих

3.

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изменение на ПУП – ПР на УПИ I и II – 134 в квартал 11 в с. Делчево и
сключване на предварителен договор

4.

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски
пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за
стопанската 2020-2021год.

5.

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Исперих

6.

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на обектите за текущ ремонт, финансирани с
трансформираната целева субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. и
актуализиране на максималните размери на новите задължения за разходни и поети
ангажименти по бюджета за 2020 г.
7. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Одобряване на план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци
и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на
Община Исперих за 2021 г.

8.

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Определяне размера на такса битови отпадъци за 2021г. по населени

места

9.
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Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на правила за провеждане на конкурс за възлагане
управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала

10.

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Исперих” ЕООД, гр.
Исперих

11.

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1 - ТОПЪЛ
ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19“ по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане

12.

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектни предложения в
Кампания 2021 на проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

13.

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от
Кмета на община Исперих в периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.

14.

Докладна записка отБейти Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Упълномащаване на представител на Община Исперих за участие в
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената
територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Исперих на
29.12.2020г. и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.
Бейти Бекир- Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В Община Исперих е постъпило писмо с изх.№АВиК-Их-007-001/26.11.2020г. на Зам.Областен
управител на област Разград (съгл.Заповед №ЧР-04-010/13.11.2020г.) за информирането относно
провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих на
29.12.2020г. от 14:00 часа, при изрично определяне на условията за провеждането му в условията
на епидемична обстановка.
Според горното писмо, извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, ще се
проведе в съответствие с предложения дневен ред:
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1.
Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета за
2021г. , на основание чл.20, ал.3 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация.
2.
Други.
С оглед осигуряването на участие в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията
по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД,
гр.Исперих е необходимо да бъде упълномощен представител на Община Исперих и да се
определи мандата му при гласуване на решенията.
Съгласно чл.198е ал.3 от Закона за водите, представителят на Общината в Асоциацията по ВиК е
кметът, като при невъзможност той да участва, Общинският съвет определя друг представител.
Позицията и мандатът на представителя на Общината на заседанията на общото събрание на
Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от Общинския съвет.
Предвид гореизложеното, на основание чл.198е ал. 3 от Закона за водите, предлагам Общински
съвет Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Упълномощава, при невъзможност да участва инж. Белгин Шукри - Кмет на Община Исперих
– Аксел Мехмед Кючюк – Зам.Кмет на Община Исперих или Сали Баки Назиф – Общински
съветник при Общински съвет - Исперих, мандат 2019г.-2023г., за представител по Закона за
водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих на 29.12.2020г., както следва:
1.
Решение : На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите, във връзка с чл.20, ал.3 от
Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
членовете на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, приемат решение препоръчителният размер
на вноската на държавата в бюджета за 2021г. да е в размер на 7 350 лв. /седем хиляди триста и
петдесет лева/ – да гласува „ЗА“.
2.
При включване на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред, упълномощеното
лице следва да гласува и/или поставя такива, като съобрази на първо място интересите на община
Исперих и в никакъв случай не накърнява последните.
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 комисията.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г- н Фераим.
Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
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Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч.
след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка

5

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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.
Поради това, че председателя е в болничен заседанието се води от член на
комисията.
Фикрет Хамид – за председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
5
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 22.12.2020 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Упълномащаване на представител на Община Исперих за участие в
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената
територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Исперих на
29.12.2020г. и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За

П
П
П
П
П

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

РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 150
Предвид гореизложеното, на основание чл.198е ал. 3 от Закона за водите, предлагам Общински
съвет Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Упълномощава, при невъзможност да участва инж. Белгин Шукри - Кмет на Община Исперих
– Аксел Мехмед Кючюк – Зам.Кмет на Община Исперих или Сали Баки Назиф – Общински
съветник при Общински съвет - Исперих, мандат 2019г.-2023г., за представител по Закона за водите
с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация” ООД, гр.Исперих на 29.12.2020г., както следва:
1. Решение : На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите, във връзка с чл.20, ал.3 от
Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
членовете на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Исперих, приемат решение
препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета за 2021г. да е в размер на 7
350 лв. /седем хиляди триста и петдесет лева/ – да гласува „ЗА“.
2.
При включване на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред, упълномощеното
лице следва да гласува и/или поставя такива, като съобрази на първо място интересите на община
Исперих и в никакъв случай не накърнява последните.
Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител
на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
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ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2021 год. от
гори – собственост на Община Исперих
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Ежегодно Общински съвет Исперих утвърждава Годишен план за предстоящата година за
ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост, изготвен въз
основа на Горскостопански план в съответствие с чл.13, ал.1 от Закона за горите.
Годишното ползване се определя в съответствие с чл.7 от Наредбата за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
С настоящото решение на Общински съвет Исперих е необходимо да се утвърди
годишния план за 2021 год. за ползване на дървесина от гори – собственост на община
Исперих.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет –Исперих да обсъди и
приеме следните

РЕШЕНИЯ:
С цел доброто и законосъобразно стопанисване на горите собственост на община
Исперих на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114 от Закона за горите и чл.7
от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. В Годишният план за ползване на дървесина през 2021 г. от горите, собственост
на Община Исперих да се включат следните подотдели :

Подотдел

Кад.№

Землище

АОС

1067-ц
1072-а
1072-д
1168-а
1073-д
ОБЩО

34103.46.120
15953.19.58
15953.19.58
07452.16.65
15953.19.58

с.Йонково
с.Г.Поровец
с.Г.Поровец
с.Бърдоква
с.Г.Поровец

1777/27.03.2007г
5062/23.01.2012
5062/23.01.2012
1790/27.03.2007
5062/23.01.2012

Запаскуб.м
1200
730
620
380
1030
3960

Дървесен
вид
Цер и Благун
Цер и Благун
Цер и Благун
Цер
Акация

2. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2021 г. , то ползването да се
прехвърли през 2022 г.
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3. Годишният план да се публикува на Интернет страницата на Община Исперих.
4. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното
и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
5.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на област Разград, в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Докладната записки бяха разгледани на заседание на всички постояни коисии.
Моля становището на председателя на комисията.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г- н Фераим.
Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ брой общински Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
съветници
7
7
7
0
0
Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – 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 18.12.2020г. от 17.00ч.
след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

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

0

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – 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 Милев.
Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред»
На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

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

0

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни 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-н Хамид
Фикрет Хамид – за председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
5
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовното заседание на 22.12.2020 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2021 год. от
гори – собственост на Община Исперих
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

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

№ 151
С цел доброто и законосъобразно стопанисване на горите собственост на община
Исперих на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114 от Закона за горите и чл.7
от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. В Годишният план за ползване на дървесина през 2021 г. от горите, собственост
на Община Исперих да се включат следните подотдели :

Подотдел

Кад.№

Землище

АОС

1067-ц
1072-а
1072-д
1168-а
1073-д
ОБЩО

34103.46.120
15953.19.58
15953.19.58
07452.16.65
15953.19.58

с.Йонково
с.Г.Поровец
с.Г.Поровец
с.Бърдоква
с.Г.Поровец

1777/27.03.2007г
5062/23.01.2012
5062/23.01.2012
1790/27.03.2007
5062/23.01.2012

Запаскуб.м
1200
730
620
380
1030
3960

Дървесен
вид
Цер и Благун
Цер и Благун
Цер и Благун
Цер
Акация

2. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2021 г. , то ползването да се
прехвърли през 2022 г.
3. Годишният план да се публикува на Интернет страницата на Община Исперих.
4. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното
и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
5.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на област Разград, в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

14

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изменение на ПУП – ПР на УПИ I и II – 134 в квартал 11 в с. Делчево 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.№ К4973/11.11.2020год. от Салиха Сали Сали от с.Делчево, община Исперих с искане за
закупуване на терен, общинска собственост, представляващ предаваема част от 340 кв.м,
който да се приобщи към УПИ II-134 в квартал 11 по регулационния план на с.Делчево,
община Исперих.
Съгласно Договор за покупко-продажба на общински имот №199 от 04.05.2016год.
лицето Салиха Сали Сали е собственик на урегулиран поземлен имот II-134 в квартал 11
по регулационния план на с.Делчево с площ 1 643 кв.м.
По действащия регулационен план на с. Делчево е обособен урегулиран поземлен
имот II-134 в квартал 11 с площ 1643 кв.м. като между границите на имотите УПИ I-134 и
II-134 се оформя терен с площ от 340 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 към УПИ II-134 в квартал 11 по регулационния план на
с.Делчево, община Исперих, а именно 340 кв.м.
Възложена е данъчна оценка на терена, която е в размер на 709,90лева.
Пазарната оценка на терена, изготвена от лицензиран независим оценител е в размер на на
985,00 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
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Дава съгласие заявителя Салиха Сали Сали да възложи за своя сметка
изработването на проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ II-134 в квартал 11 по
регулационния план на с.Делчево, община Исперих, касаеща промяна на границите на
поземлени имоти, засягаща УПИ I-134 и II-134 в квартал 11, 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 Салиха Сали Сали от
с.Делчево, ул. „Ахелой“ № 14, община Исперих за продажба на терен – общинска
собственост с площ 340 (триста и четиридесет) кв.м, представляващ придаваема част към
УПИ II-134 на пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
15

11.11.2020год. в размер на 985,00 лева.
3. След влизане в сила на изменението на ПУП – ПР собствеността на
придаваемите части от УПИ I-134, квартал 11 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 Салиха Сали Сали за
продажба на 340 (триста и четиридесет) кв.м, представляващ придаваема част от УПИ I134 към УПИ II-134 в квартал 11 по регулационния план на с. Делчево на пазарна цена в
размер на 985,00 (деветстотин осемдесет и пет) 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 седемдневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Докладните записки бяха разгледани на заседание на всички постояни коисии.
Моля становището на председателя на комисията.
Заповядайте г- н Фераим.
Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ брой общински Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
съветници
7
7
7
0
0
Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – 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 18.12.2020г. от 17.00ч.
след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6
16

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

17

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 Хами
Фикрет Хамид – за председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
5
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовното заседание на 22.12.2020 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изменение на ПУП – ПР на УПИ I и II – 134 в квартал 11 в с. Делчево и
сключване на предварителен договор
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

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

№ 152
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
РЕШИ:
1.Дава съгласие заявителя Салиха Сали Сали да възложи за своя сметка
изработването на проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ II-134 в квартал 11 по
регулационния план на с.Делчево, община Исперих, касаеща промяна на границите на
поземлени имоти, засягаща УПИ I-134 и II-134 в квартал 11, 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 Салиха Сали Сали от
с.Делчево, ул. „Ахелой“ № 14, община Исперих за продажба на терен – общинска
собственост с площ 340 (триста и четиридесет) кв.м, представляващ придаваема част към
УПИ II-134 на пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
11.11.2020год. в размер на 985,00 лева.
3. След влизане в сила на изменението на ПУП – ПР собствеността на
придаваемите части от УПИ I-134, квартал 11 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 Салиха Сали Сали за
продажба на 340 (триста и четиридесет) кв.м, представляващ придаваема част от УПИ I134 към УПИ II-134 в квартал 11 по регулационния план на с. Делчево на пазарна цена в
размер на 985,00 (деветстотин осемдесет и пет) 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 седемдневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

„
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ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски
пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за
стопанската 2020-2021год.
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 писмо с вх. № 5501/09.12.2020г.
от Директора на ОД „Земеделие” Разград, с което се отправя искане до Кмета на община
Исперих, за предоставяне за ползване на собственици и ползватели на земеделски земи,
участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата по населени места в
община Исперих – полски пътища, с площ, подробно описани в приложения – списъци
издадени от Директора на ОД „Земеделие” Разград, по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по цена в
размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище.
Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, Директорът на областна дирекция „Земеделие”
отправя искане до кмета на общината за предоставяне на имоти – полски пътища включени
в заповедта по ал. 4, по цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за
землището.
Кметът се произнася след Решение на Общинския съвет. Когато в едномесечен срок
от искането общински съвет не е взел решение, директорът определя в заповедта по ал. 4
цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището.
Въз основа на заповедта в едномесечен срок от издаването и, ползвателите внасят
сумите по банкова сметка на общината.
Във връзка с горе изложеното, 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.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да се предоставят за ползване общински имоти с начин на трайно
ползване – полски пътища на ползватели, участници в споразумението за създаване на
масив за ползване, с площ подробно описани в списъци на имотите, издаден от директора
на ОД „Земеделие” Разград, по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землища в община Исперих за
селскостопанската 2020/2021 година, както следва:
№ Населено място
Площ/дка
Ср.рентна
Общо
цена лв/дка
задължение/лв.
1.
с.Бърдоква
7,639
70
534.73
2.
с.Белинци
1,41
29
40.89
3.
с.Вазово
67,357
61
4108.777
4.
с.Голям Поровец
96,854
65
6295.51
5.
с.Делчево
25,002
22
550.044
6.
с.Драгомъж
22,719
59
1340.421
7.
с.Лудогорци
10,747
56
601.832
21

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

гр.Исперих
с.Йонково
с.Китанчево
с.Конево
с.Лъвино
с.Малък Поровец
с.Подайва
с.Райнино
с.Свещари
с.Старо Селище
с.Тодорово
с.Яким Груево

144,617
76,587
88,745
57,345
43,253
124,62
0,114
52,731
39,004
55,951
19,657
35,731
970,083

69
61
76
68
89
61
40
77
65
64
71
55

9978.573
4671,807
6744.62
3899.46
3849.517
7601.82
4.56
4060.287
2535.26
3580.864
1395.647
1965.205
63 759,824

II. Определя наемна цена за един декар в размер на средното годишно рентно
плащане за съответното землище в община Исперих по Протокол от 14.01.2020г. на
Областна дирекция „Земеделие“ Разград.
III. Възлага на Кмета на община Исперих, да издава заповеди и сключи Договори
след заплащане на наемната цена, за предоставяне под наем на имоти – полски пътища по
т.I и т.II от настоящето Решение в законово определения срок.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля становището на председателя на комисията.
Заповядайте г- н Фераим.
Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ брой общински Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
съветници
7
7
7
0
0
Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин
22

Айдън Хюсеин– председател на ПК по « Финанси и бюджет»
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 18.12.2020г. от 17.00ч.
след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 Хамид
Фикрет Хамид – за председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
5
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 22.12.2020 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски
пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за
стопанската 2020-2021год.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 153
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да се предоставят за ползване общински имоти с начин на трайно
ползване – полски пътища на ползватели, участници в споразумението за създаване на
масив за ползване, с площ подробно описани в списъци на имотите, издаден от директора
на ОД „Земеделие” Разград, по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землища в община Исперих за
селскостопанската 2020/2021 година, както следва:
№ Населено място
Площ/дка
Ср.рентна
Общо
цена лв/дка
задължение/лв.
1.
с.Бърдоква
7,639
70
534.73
2.
с.Белинци
1,41
29
40.89
3.
с.Вазово
67,357
61
4108.777
4.
с.Голям Поровец
96,854
65
6295.51
5.
с.Делчево
25,002
22
550.044
6.
с.Драгомъж
22,719
59
1340.421
7.
с.Лудогорци
10,747
56
601.832
8.
гр.Исперих
144,617
69
9978.573
9.
с.Йонково
76,587
61
4671,807
10. с.Китанчево
88,745
76
6744.62
11. с.Конево
57,345
68
3899.46
12. с.Лъвино
43,253
89
3849.517
13. с.Малък Поровец
124,62
61
7601.82
14. с.Подайва
0,114
40
4.56
15. с.Райнино
52,731
77
4060.287
16. с.Свещари
39,004
65
2535.26
17. с.Старо Селище
55,951
64
3580.864
18. с.Тодорово
19,657
71
1395.647
19. с.Яким Груево
35,731
55
1965.205
970,083
63 759,824
II. Определя наемна цена за един декар в размер на средното годишно рентно
плащане за съответното землище в община Исперих по Протокол от 14.01.2020г. на
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Областна дирекция „Земеделие“ Разград.
III. Възлага на Кмета на община Исперих, да издава заповеди и сключи Договори
след заплащане на наемната цена, за предоставяне под наем на имоти – полски пътища по
т.I и т.II от настоящето Решение в законово определения срок.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци 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,
Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове / ЗНА /, към
предложения от мен Проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на община Исперих, прилагам мотивите си –
отговарящи на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА.
Мотиви към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на община Исперих.
1. Причини, които налагат приемането:
Във връзка с настъпили изменения в Закона за местните данъци и такси / ЗМДТ/,
обнародвани в ДВ бр. 24 от 2019г. и ДВ бр. 71 от 11.08.2020г., отдел МДТ при Община
Исперих извърши подробен преглед на Наредбата приета на основание чл.1, ал.2 от
ЗМДТ, при който се установи несъответствие
между
двата нормативни акта.
Със законодателните промени отпада задължението за собственика на пътното превозно
средство за представяне в общината след прекратяване на регистрацията на превозното
средство на удостоверение за предаването му за разкомплектоване. По този начин се
облекчава административната тежест за собствениците на превозни средства тъй като
данните за пътното превозно средство се представят автоматизирано от регистъра,
съгласно автоматизирания обмен на данни между регистъра на пътните превозни
средства, поддържан от МВР и общината.
С прецизиране на разпоредбата, регламентираща срока за подаване на данъчна
декларация за облагане с туристически данък,.посочената в закона дата е 30 януари, а
календарните дни на месец януари са 31 дни. С направената промяна се предотвратяват
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случаите, в които данъчно задължените лица биха могли да изпуснат срока за подаване на
декларацията, като считат че същия е до края на месец януари.
Разпоредбата на чл. 22 от Закона за местни данъци и такси делегира правото на
Общинския съвет да определя размера на данъка върху недвижимите имоти в граници от
0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. По този начин се
предоставя възможност общините сами да определят рамката на бюджетните си
приходи, което е част от финансовата децентрализация. В тази връзка предлагаме на
Общински съвет – Исперих да увеличи размера на ставките, на данък върху недвижимите
имоти. Основен приходоизточник на приходи в общината е данък върху недвижимите
имоти. Към настоящия момент действащата ставка на същия определена в Наредбата за
местните данъци на територията на община Исперих е в размер както следва:
- 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за физически лица;
- 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за юридически лица.
Предлагаме данъкът да бъде увеличен с 0,5 промила за жилищните и нежилищни имоти
на гражданите и предприятията т.е:
- 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот на физически лица;
- 3,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот на юридически лица.
На практика размерът на ДНИ не е променян от 2009г. приет с Решение № 202 /
28.12.2009г. по протокол № 34, тъй като освен общински приходи те от друга страна са
данъчна тежест на населението, което не може да бъде натоварвано прекомерно. Но
нарастващите нужди на общността, налагат вземането на обосновано и необходимо
решение за повишаване размера на някой местни данъци.
Основните ни мотиви за исканото увеличение са свързани с необходимостта от
допълнителни финансови средства, за покриване на увеличените разходни отговорности
на Общината. В същото време за този единадесет годишен период разходите които прави
общината са завишени като пример може да се посочат: повишени разходи за
електроенергия, вода, горива за отопление и МПС и др.
Основните фактори, които оказват влияние върху разходната част на бюджета са
свързани от една страна с непрекъснато нарастващата потребност на гражданите за
подобряване на инфраструктурата, а от друга с увеличените разходи за издръжка на
местните дейности, а именно:
- В сфера „Образование“ – осигуряване на допълнителни средства в разходите за
издръжка на детските градини.
- В сфера „Здравеопазване“ – осигуряване на допълнителна материална издръжка в
детската ясла.
- В сфера „Социално осигуряване, подпомагане и грижа“ – увеличение на средствата за
издръжка на „Домашен социален патронаж“ за поддръжка на кухненски блок,транспорт
за доставка към населените места в общината с цел разширяване на дейността към
хората в неравностойно положение.
- В сфера „Строителство и опазване на околната среда“ се предвижда постепенно
увеличаване на средствата в дейностите по ремонт и поддържане на уличната мрежа в
града и населените маста на общината.
С исканата промяна при запазване на процента на събираемост , ще се повишат реалните
приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на
общината. Предвижданията в проектобюджета за 2021г. чрез увеличението на размера на
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ДНИ са да бъдат осигурени допълнително средства спрямо бюджета за 2020г. в размер на
88 265,00лв. / осемдесет и осем хиляди двеста шестдесет и пет лв./

2.Целите, които се поставят:
Синхронизиране на законовия и подзаконовия нормативен акт.
Основната цел, която се поставя с приемането на измененията в Наредбата съвпада с
причината – осигуряване на допълнителен финансов ресурс от местни приходи, което ще
подобри платежоспособността на Общината, постигане на очакваните резултати и
нормално предоставяне на публичните услуги на гражданите.
3.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:
За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата не са необходими
допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Пълно съответствие на Наредбата с действащото нормативно законодателство.
Очакваните резултати от приемането на Наредбата са увеличение на приходите в
общинския бюджет от местни данъци.
5. Съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата е в съответствие с
разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на
Европейската общност, свързани с тази материя.

На основание, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.76, ал. 3 и чл. 79 от АПК предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Исперих, както следва:
Да се измени т.1 и т. 2 на чл. 17 както следва: Размерът на данъка върху недвижимите
имоти се определя в размер на:
1. 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за физически лица;
2. 3,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за юридически лица.
Да се измени ал. 1 т. 1, подточка „б“ на чл. 40 както следва: Освобождават се от
данък:
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б) образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и
социалните и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа
Да се измени ал. 4 на чл. 47 както следва: За превозните средства, на които е
прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване
на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство
регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в
съответното звено „Пътна полиция“ по месторегистрация на превозното средство. За
излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е
предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след
прекратяване на регистрацията им за движение.
Да се измени ал.5 на чл. 60 както следва: Лицата по ал. 2 подават декларация по образец
до 31 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна
година.
Приложение № 2 към чл. 59, т. 1 - видове патентни дейности да се измени
както следва:
Да се създаде нов текст към т. 2а; т. 2б; т.2в; т. 2г и т. 2д със следното съдържание:
а) ресторанти:
3 звезди ( нов приет с
Решение № / по протокол
10
№ на ОбС - Исперих)
б) заведения за бързо обслужване:
3 звезди ( нов приет с
Решение № / по протокол
7
№ на ОбС - Исперих)

8

6

5

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:
3 звезди ( нов приет с
Решение № / по протокол
6
4
№ на ОбС - Исперих)
г) кафе-сладкарници
3 звезди ( нов приет с
Решение № / по протокол
№ на ОбС - Исперих)
д) барове:
- дневни:
3 звезди ( нов приет с
Решение № / по протокол
№ на ОбС - Исперих)
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нощни:

3

2

7

5

3

14

12

10

3 звезди ( нов приет с
Решение № / по протокол
№ на ОбС - Исперих)

24

22

20

Да се изменят т. 4, т. 5, т. 6, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, т.12, т.13, т.14, т.15, т.16, т.17, т.18,
т.19, т.20, т.22, т.23, т.24, т.25, т.26, т. 27, т.28, т.29, т. 30, т.31, т.32, т.33, т.34, т.35 да се
чете както следва:
4.( изм. с Решение № / по протокол №
на ОбС – Исперих ) Платени паркинги —
данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта.
10
7
5
5.( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Дърводелски услуги —
данъкът се определя според местонахождението на обекта.
220
100
50
6. ( изм. с Решение № / по протокол №
на ОбС – Исперих ) Шивашки, кожарски,
кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя според местонахождението на
обекта
240
110
40
7. ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Търговия, изработка и
услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя
според
местонахождението на обекта:
1000
700
500
8. ( изм. с Решение №
/
по протокол №
на ОбС – Исперих ) . Обущарски и
шапкарски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
60
50
50
9. ( изм. с Решение № / по протокол №
на ОбС – Исперих ) Металообработващи
услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта.
400
200
100
10. ( изм. с Решение №
/
по протокол №
на ОбС – Исперих ) Бръснарски и
фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се определя за работно
място според местонахождението на обекта:
250
132
60
11. ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Машинописни и/или
копирни услуги — данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на
обекта.
400
224
180
12. ( изм. с Решение № / по протокол №
на ОбС – Исперих ) Козметични услуги,
поставяне на татуировки — данъкът се определя
за работно място според
местонахождението на обекта.
300
200
130
13. ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Маникюр, педикюр —
данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта.
200
77
60
31

14. ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Часовникарски услуги
— данъкът се определя според местонахождението на обекта.
150
70
60
15. ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Тапицерски услуги —
данъкът се определя според местонахождението на обекта.
300
200
180
16. ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) . Автомивки; ремонт,
регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя според местонахождението на
обекта:
500
230
190
17. ( изм. с Решение №
/
по протокол №
на ОбС – Исперих ) Авторемонтни,
автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и
ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя
според
местонахождението на обекта.
800
350
280
18. ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Ремонт на електро- и
водопроводни инсталации — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
200
132
100
19. ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Стъкларски услуги —
данъкът се определя според местонахождението на обекта:
300
132
100
20. ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Поддържане и ремонт
на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални
инструменти — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
350
94
47
22. ( изм. с Решение №
/
по протокол №
на ОбС – Исперих ) Масажистки и
масажисти — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
800
600
500
23. ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Гадатели, екстрасенси и
биоенерготерапевти — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
3000
2500
2000
24. ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Фотографски услуги —
данъкът се определя според местонахождение на обекта
300
250
200
25. ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) . Посреднически услуги
при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти — данъкът се
определя според местонахождението на обекта.
400
200
100
26. ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Санитарни възли, наети
под аренда — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
200
150
150
27. ( изм. с Решение № / по протокол №
на ОбС – Исперих ) Ключарски услуги,
ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини —
данъкът се определя според местонахождението на обекта
100
70
50
28. ( изм. с Решение № / по протокол №
на ОбС – Исперих ) Ремонт на чадъри,
ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги — данъкът
се определя според местонахождението на обекта.
80
60
50
29. ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Заложни къщи:
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3000
3000
3000
30. ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Продажба на вестници,
списания, българска и преводна литература — данъкът се определя
според
местонахождението на обекта
100
60
30
31. ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Ремонт на компютри,
компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и
други) — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
400
350
300
32. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой
съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:
а) ( изм. с Решение №
/
по протокол №
на ОбС – Исперих ) За развлекателни
игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон
198
110
100
б) ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) За минифутбол, тенис на
маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:
20
10
8
в) ( изм. с Решение № / по протокол №
на ОбС – Исперих ) За зали за боулинг и
кегелбан — за игрален коридор и билярд - за маса
80
55
40
33. ( изм. с Решение № / по протокол №
на ОбС – Исперих ) Фитнес центрове и
спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:
за 1 кв.м
3,00
2.00
1.50
и за един фитнес уред
450
300
300
34. ( изм. с Решение № / по протокол №
на ОбС – Исперих ) Химическо чистене,
пране и гладене — данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението
на обекта:
200
150
133
35. Мелничарски услуги:
а) ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) За мелници за брашно —
. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.
20
20
20
б) ( изм. с Решение № / по протокол №
на ОбС – Исперих ) За мелници за фураж
стационарни
600
600
600

Да се създаде нова т. 35а със следното съдържание:
35а ( нова приета с Решение № / по протокол №
на ОбС - Исперих) Компаньони и
компаньонки – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
3100

33

3050

3000

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Исперих е приета с Решение №
/
, по
протокол № на ОбС – Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля становището на председателя на комисията.
Заповядайте г- н Фераим.
Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ брой общински Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
съветници
7
7
7
0
0
Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – 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 18.12.2020г. от 17.00ч.
след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
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Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 Хамид
Фикрет Хамид –за председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
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Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
5
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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.
След направените разисквания общинските съветници преминаха към гласуване на
решението
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовното заседание на 22.12.2020 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Исперих
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ

„ против”

„въздържал се”

против
За
против
За
За
За
Въздържал се

П
П
П
П
П
П
П

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

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

Въздържал се
За
Против
против
против
против

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
12
12
3

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 154
На основание чл. 21, т.7 и във връзка с чл. чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.76, ал. 3 и чл. 79
от АПК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ

1.

НЕ ПРИЕМА докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Исперих
Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването
му
пред
Административен
съд
Разград
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс.
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ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на обектите за текущ ремонт, финансирани с
трансформираната целева субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. и
актуализиране на максималните размери на новите задължения за разходни и поети
ангажименти по бюджета за 2020 г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 42 от 12.02.2020 г. на Общински съвет - Исперих е приет поименния
списък за капиталови разходи на община Исперих за 2020г.
Във връзка с чл. 87, ал. 1 от ЗДБРБ за 2020 г. и Решение № 48 от 19.03.2020 г. на
Общински съвет – Исперих, кметът на община Исперих направи предложение до
министъра на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови
разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. в трансфер за други целеви разходи на общината за
извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
Обекти за текущ ремонт на обща стойност 691 700 лв., за които се одобри
финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи, са както
следва:
-
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Ремонт на ул. „Стара планина“ от ОК 336 до ОК 586 и от ОК 357 до ОК 337,
гр. Исперих на стойност 205 500 лв.;
Ремонт на ул. „Христо Ясенов” от ОК 346 до ОК 342 (участъкът от ул.
„Д.Полянов“ до ул. „Ахинора”), гр. Исперих на стойност 86 000 лв.;
Ремонт на ул. „Братя Миладинови” от ОК 319 до ОК 290 (участъкът от ул.
„Ахинора“ до ул. „Черни връх“), гр. Исперих на стойност 23 700 лв.;
Ремонт на ул. „Иван Кръстев“ от ОК 384 до ОК 438 (участъкът от ул. „Хр.
Ботев“ до ул. „Хр. Смирненски“), гр. Исперих на стойност 19 500лв.;
Ремонт на тротоарна площ по ул. "Ал. Стамболийски", гр. Исперих на
стойност 35 500 лв.;
Ремонт на тротоарна площ по ул. "Вежен", гр. Исперих на стойност 39 500лв.;
Ремонт на ул. "Ал. Стамболийски" от ОК 51 до ОК 134, с. Вазово на стойност
15 000лв.;
Ремонт на ул. „Шипка” от ОК 106 до ОК 108 и ул. „Гео Милев” от ОК 41 до
ОК 118, с. Китанчево на стойност 40 000лв.;
Ремонт на ул. "Драва" от ОК 44 до ОК 99, с. Лъвино на стойност 37 000лв.;
Ремонт на ул. "Добруджа" от ОК 11 до ОК 16, с. Печеница на стойност
30 000лв.;
Ремонт на ул. "Светлина" от ОК 8 до ОК 24, с. Средоселци на стойност
22 000лв.;
Ремонт на ул. "Борис Савов" от ОК 24 до ОК 60, ул. „Дянко Стефанов” от ОК
108 до ОК 109, ул. „Гео Милев” от ОК 120 до ОК 170 и ул. „Осми март” от
ОК 119 до ОК 120, с. Подайва на стойност 105 000 лв.;

-

Ремонт на ул. „Захари Стоянов” от ОК 70 до ОК 69, с. Старо селище на
стойност 33 000 лв.

След проведената обществена поръчка и изпълнение на обектите за текущ ремонт е
налице икономия от предварително заложените финансови параметри в размер на
22 364.76 лв.
Във връзка с гореизложеното, предлагаме актуализиране на стойностите на
одобрените обекти и включване на нов обект, който да се финансира с реализираната
икономия, както следва:
Актуализирани обекти за текущ ремонт на обща стойност 691 700 лв., които
ще финансиранат с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи, са
както следва:
-

-

Ремонт на ул. „Стара планина“ от ОК 336 до ОК 586 и от ОК 357 до ОК 337,
гр. Исперих на стойност 194 295,65 лв.;
Ремонт на ул. „Христо Ясенов” от ОК 346 до ОК 342 (участъкът от ул.
„Д.Полянов“ до ул. „Ахинора”), гр. Исперих на стойност 83 240,36 лв.;
Ремонт на ул. „Братя Миладинови” от ОК 319 до ОК 290 (участъкът от ул.
„Ахинора“ до ул. „Черни връх“), гр. Исперих на стойност 23 481,20 лв.;
Ремонт на ул. „Иван Кръстев“ от ОК 384 до ОК 438 (участъкът от ул. „Хр.
Ботев“ до ул. „Хр. Смирненски“), гр. Исперих на стойност 19 312,73 лв.;
Ремонт на тротоарна площ по ул. "Ал. Стамболийски", гр. Исперих на
стойност 31 962,18 лв.;
Ремонт на тротоарна площ по ул. "Вежен", гр. Исперих на стойност 39 280,84
лв.;
Ремонт на ул. "Ал. Стамболийски" от ОК 51 до ОК 134, с. Вазово на стойност
14 940,37 лв.;
Ремонт на ул. „Шипка” от ОК 106 до ОК 108 и ул. „Гео Милев” от ОК 41 до
ОК 118, с. Китанчево на стойност 39 693,55 лв.;
Ремонт на ул. "Драва" от ОК 44 до ОК 99, с. Лъвино на стойност 36 878,74
лв.;
Ремонт на ул. "Добруджа" от ОК 11 до ОК 16, с. Печеница на стойност
27 334,16лв.;
Ремонт на ул. "Светлина" от ОК 8 до ОК 24, с. Средоселци на стойност
21 625,25лв.;
Ремонт на ул. "Борис Савов" от ОК 24 до ОК 60, ул. „Дянко Стефанов” от ОК
108 до ОК 109, ул. „Гео Милев” от ОК 120 до ОК 170 и ул. „Осми март” от
ОК 119 до ОК 120, с. Подайва на стойност 104 355,72 лв.;
Ремонт на ул. „Захари Стоянов” от ОК 70 до ОК 69, с. Старо селище на
стойност 32 934,49 лв.
Ремонт на ул. „Вихрен” от ОК 263 до ОК 259, гр. Исперих на стойност
22 364,76 лв.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 и чл. 87 от ЗДБРБ
за 2020 г. и чл. 42, ал. 5 от ПМС № 381 от 30.12.201 9г., чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и чл. 124, ал.
2 и 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Исперих
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РЕШИ:
1. Актуализира списъка на обектите за текущ ремонт, финансирани с трансформираната
целева субсидия за капиталови разходи съгласно Приложение № 1 на стойност 691 700
лв.
2. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без ФРЗ),
които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от 6 604 198 лв. на 7 295 898 лв.
3. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат да
бъдат поети през 2020 г. от 8 435 082 лв. на 9 126 782 лв.
4. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета
на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен срок от
приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

Област Разград

Приложение
№1

Община Исперих
СПРАВКА
за обектите за текущ ремонт, финансирани със средства от целевите транфери от
Централния бюджет (§ 31-18) - трансформирани от целевата субсидия за капиталови
разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 в трансфер за други целеви разходи на общината
за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична
мрежа.
(лева)
№
Наименование на обектите за текущ ремонт, Размер на средствата, с които
по
за които се предлага финансиране с ще се финансират разходите за
ред транформираната
целева
субсидия
за обектите по к. 1
капиталови разходи
БИЛО
СТАВА
1
2
3
1
Ремонт на ул. „Стара планина“ от ОК 336 до 205500,00
194295,65
ОК 586 и от ОК 357 до ОК 337, гр. Исперих
2

3
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Ремонт на ул. „Христо Ясенов” от ОК 346 до 86000,00
ОК 342 (участъкът от ул. „Д. Полянов“ до ул.
„Ахинора”), гр. Исперих
Ремонт на ул. „Братя Миладинови” от ОК 23700,00
319 до ОК 290 (участъкът от ул. „Ахинора“ до

83240,36

23481,20

ул. „Черни връх“), гр. Исперих
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13

Ремонт на ул. „Иван Кръстев“ от ОК 384 до
ОК 438 (участъкът от ул. „Хр. Ботев“ до ул.
„Хр. Смирненски“), гр. Исперих
Ремонт на тротоарна площ по ул. "Ал.
Стамболийски", гр. Исперих
Ремонт на тротоарна площ по ул. "Вежен",
гр. Исперих
Ремонт на на ул. "Ал. Стамболийски" от ОК
51 до ОК 134, с. Вазово
Ремонт на на ул. „Шипка” от ОК 106 до ОК
108 и ул. „Гео Милев” от ОК 41 до ОК 118, с.
Китанчево
Ремонт на ул. "Драва" от ОК 44 до ОК 99, с.
Лъвино
Ремонт на ул. "Добруджа" от ОК 11 до ОК 16,
с. Печеница
Ремонт на ул. "Светлина" от ОК 8 до ОК 24,
с. Средоселци
Ремонт на ул. "Борис Савов" от ОК 24 до ОК
60, ул. „Дянко Стефанов” от ОК 108 до ОК
109, ул. „Гео Милев” от ОК 120 до ОК 170 и
ул. „Осми март” от ОК 119 до ОК 120, с.
Подайва
Ремонт на ул. „Захари Стоянов” от ОК 70 до
ОК 69, с. Старо селище

19500,00

19312,73

35500,00

31962,18

39500,00

39280,84

15000,00

14940,37

40000,00

39693,55

37000,00

36878,74

30000,00

27334,16

22000,00

21625,25

105000,00

104355,72

33000,00

32934,49

Ремонт на ул. „Вихрен” от ОК 263 до ОК 259, 0,00
гр. Исперих
Общ размер на трансформираните средства
691700,00
Процент от целевата субсидия за капиталови 93,26%
разходи
по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020
14

22364,76
691700,00
93,26%

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля становището на председателя на комисията.
Заповядайте г- н Фераим.

Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
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Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч.
след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
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Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 Хамид
Фикрет Хамид – за председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
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Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
5
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 22.12.2020 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на обектите за текущ ремонт, финансирани с
трансформираната целева субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. и
актуализиране на максималните размери на новите задължения за разходни и поети
ангажименти по бюджета за 2020 г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 155
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 и чл. 87 от ЗДБРБ
за 2020 г. и чл. 42, ал. 5 от ПМС № 381 от 30.12.201 9г., чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и чл. 124, ал.
2 и 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Актуализира списъка на обектите за текущ ремонт, финансирани с трансформираната
целева субсидия за капиталови разходи съгласно Приложение № 1 на стойност 691 700
лв.
2. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без ФРЗ),
които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от 6 604 198 лв. на 7 295 898 лв.
3. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат да
бъдат поети през 2020 г. от 8 435 082 лв. на 9 126 782 лв.
4. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета
на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен срок от
приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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Област Разград

Приложение
№1

Община Исперих
СПРАВКА
за обектите за текущ ремонт, финансирани със средства от целевите транфери от
Централния бюджет (§ 31-18) - трансформирани от целевата субсидия за капиталови
разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 в трансфер за други целеви разходи на общината
за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична
мрежа.
(лева)
№
Наименование на обектите за текущ ремонт, Размер на средствата, с които
по
за които се предлага финансиране с ще се финансират разходите за
ред транформираната
целева
субсидия
за обектите по к. 1
капиталови разходи
БИЛО
СТАВА
1
2
3
1
Ремонт на ул. „Стара планина“ от ОК 336 до 205500,00
194295,65
ОК 586 и от ОК 357 до ОК 337, гр. Исперих
2

3

4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
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Ремонт на ул. „Христо Ясенов” от ОК 346 до
ОК 342 (участъкът от ул. „Д. Полянов“ до ул.
„Ахинора”), гр. Исперих
Ремонт на ул. „Братя Миладинови” от ОК
319 до ОК 290 (участъкът от ул. „Ахинора“ до
ул. „Черни връх“), гр. Исперих
Ремонт на ул. „Иван Кръстев“ от ОК 384 до
ОК 438 (участъкът от ул. „Хр. Ботев“ до ул.
„Хр. Смирненски“), гр. Исперих
Ремонт на тротоарна площ по ул. "Ал.
Стамболийски", гр. Исперих
Ремонт на тротоарна площ по ул. "Вежен",
гр. Исперих
Ремонт на на ул. "Ал. Стамболийски" от ОК
51 до ОК 134, с. Вазово
Ремонт на на ул. „Шипка” от ОК 106 до ОК
108 и ул. „Гео Милев” от ОК 41 до ОК 118, с.
Китанчево
Ремонт на ул. "Драва" от ОК 44 до ОК 99, с.
Лъвино
Ремонт на ул. "Добруджа" от ОК 11 до ОК 16,
с. Печеница
Ремонт на ул. "Светлина" от ОК 8 до ОК 24,
с. Средоселци
Ремонт на ул. "Борис Савов" от ОК 24 до ОК
60, ул. „Дянко Стефанов” от ОК 108 до ОК
109, ул. „Гео Милев” от ОК 120 до ОК 170 и
ул. „Осми март” от ОК 119 до ОК 120, с.
Подайва
Ремонт на ул. „Захари Стоянов” от ОК 70 до
ОК 69, с. Старо селище

86000,00

83240,36

23700,00

23481,20

19500,00

19312,73

35500,00

31962,18

39500,00

39280,84

15000,00

14940,37

40000,00

39693,55

37000,00

36878,74

30000,00

27334,16

22000,00

21625,25

105000,00

104355,72

33000,00

32934,49

Ремонт на ул. „Вихрен” от ОК 263 до ОК 259, 0,00
гр. Исперих
Общ размер на трансформираните средства
691700,00
Процент от целевата субсидия за капиталови 93,26%
разходи
по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020
14

22364,76
691700,00
93,26%

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Одобряване на план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци
и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на
Община Исперих за 2021 г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Шукри.
Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно чл.62 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, такса за битови отпадъци
се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други
съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места.
В съответствие с изискванията на чл. 66, ал. 1 от същия закон, общинска администрация
изготви план-сметка за финансовите разходи за дейностите по събирането, включително
разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; и почистване
на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване.
В Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, на общините са вменени допълнителни
отговорности, с които се увеличават разходите по дейностите, включени в годишната плансметка, а именно:
- месечни отчисления за закриване и следексплоатационни грижи на регионалното
депо /чл. 60 от ЗУО/, като размерът на тези отчисления е в левове за тон депониран отпадък
и е определен по реда на Наредба № 7 от 19.12.2013 за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, и зисквани при депониране на
отпадъци – за 2021 г. размерът е 3,86 лв. / три лв. и 86 ст./;
- отчисления за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци /чл.64
от ЗУО/, като размерът на тези отчисления е в левове за тон депониран отпадък и е
определен с Наредба № 7 от 19.12.2013 за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци –
82,00 лв. / осемдесет и два лв. / за 2021 г.
В зависимост от вида и характера на планираните разходи, същите са разпределени по
видове дейности в план-сметка /Приложения 1, 2 и 3/ към настоящата докладна записка.
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Изготвена е план-сметка на разходите за дейностите по третирането на битовите отпадъци и
поддържане чистотата на териториите на населените места в община Исперих за 2021 г. на
обща стойност в размер на 1 299 516 лв. / един милион двеста деветдесет и девет хиляди
петстотин и шестнадесет лв./
Предвид гореизложеното, предлагам Общинския съвет - Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал. 1
от Закона за управление на отпадъците и чл. 19, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет
Исперих за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Исперих,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ:
1. Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2021 г., както
следва:
1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2021 г.
/Приложение № 1/ в размер на 1 299 516 лв. / един милион двеста деветдесет и девет хиляди
петстотин и шестнадесет лева./
1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на селата в община Исперих за 2021 година /Приложение № 2/ в
размер на 403 897 лв. / четиристотин и три хиляди осемстотин деветдесет и седем лева. /
1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на гр.Исперих за 2021 година /Приложение № 3/ в размер на 895 619
лв. / осемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и деветнадесет лева./
Приложения:
Приложение № 1 – План-сметка на обобщените разходи за дейностите по третиране на
битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите на населените места в община
Исперих за 2021 г.
Припожение № 2 – План-сметка на разходите за дейностите по третиране на битовите
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на селата в община Исперих за 2021 г.
Приложение № 3 – План-сметка на разходите за дейностите по третиране на битовите
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на град Исперих за 2021 г.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля становището на председателя на комисията.
Заповядайте г- н Фераим.
Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ брой общински Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
съветници
7
7
7
0
0
Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – 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 18.12.2020г. от 17.00ч.
след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

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

0

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – 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 Сабит.
Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални
дейности»
На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 Хамид
Фикрет Хамид – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
5
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 22.12.2020 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Одобряване на план-сметка за разходите по третиране на битовите
отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места на Община Исперих за 2021 г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За

П

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

МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 156
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал. 1
от Закона за управление на отпадъците и чл. 19, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет
Исперих за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Исперих,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ:
1. Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2021 г., както
следва:
1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2021 г.
/Приложение № 1/ в размер на 1 299 516 лв. / един милион двеста деветдесет и девет хиляди
петстотин и шестнадесет лева./
1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на селата в община Исперих за 2021 година /Приложение № 2/ в
размер на 403 897 лв. / четиристотин и три хиляди осемстотин деветдесет и седем лева. /
1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на гр.Исперих за 2021 година /Приложение № 3/ в размер на 895 619
лв. / осемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и деветнадесет лева./
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Приложения:
Приложение № 1 – План-сметка на обобщените разходи за дейностите по третиране на
битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите на населените места в община
Исперих за 2021 г.
Припожение № 2 – План-сметка на разходите за дейностите по третиране на битовите
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на селата в община Исперих за 2021 г.
Приложение № 3 – План-сметка на разходите за дейностите по третиране на битовите
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на град Исперих за 2021 г.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Определяне размера на такса битови отпадъци за 2021г. по населени
места
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
На основание чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 19 от Наредба № 11
за определяне и администриране на общинските такси и цени на услуги на територията на
община Исперих, Общинският съвет е органът, който определя размера на таксата битови
отпадъци при спазване на принципите за възстановяване на пълните разходи на общината
по предоставяне на предлаганите услуги.
Със Заповед № 721 / 27.10.2020г. на основание чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ са определени
вида на услугите, които ще се извършват на територията на община Исперих през 2021г.,
честотата на обслужване на съдовете и границите на организирано събиране и
транспортиране на битовите отпадъци на територията на община Исперих.
Съгласно чл. 67 от Закона за местните данъци и такси количеството битови отпадъци е
водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.Когато обаче
съществуват обективни обстоятелства, които възпрепятстват този принцип, Общинския
съвет може да приеме друга основа, на база на която да определи размера на таксата.
Към настоящия момент не е налична база и методология за определяне размера на такса
битови отпадъци въз основа на количеството им.
Към момента използваната от община Исперих основа за определяне размера на такса
битови отпадъци в повечето случаи е данъчната оценка / отчетната стойност на
недвижимите имоти. При действащата на територията на община Исперих система за
събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко
домакинство или лице е възможно само в случаите, когато домакинството или лицето е
единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци, т.е. този метод е възможно да
бъде прилаган в случаите, когато съдовете за отпадъци са персонални за всяко
домакинство. Сметосъбирането на значителен процент от населението на общината е
организирано чрез съдове за групово ползване. При това положение няма как да се
определи обема на генерираните отпадъци от отделния ползвател.
От 2021г. в Община Исперих ще бъде създадено общинско предприятие „Чистота“ за
осъществяване на дейности свързани с организирането и контролирането на
сметосъбирането и сметоизвозването, както и чистота на териториите за обществено
ползване. Обезвреждането и депонирането на битовите отпадъци ще се осъществява в
Регионално депо –Разград, след сключен договор.
Планираните разходи са свързани със:
- Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионално депо –
Разград. Предвидено е обслужване на населението от населените места на общината
да бъде три пъти месечно, вместо досега два пъти месечно. Предвидено е
извозването на отпадъци от промишлената зона на град Исперих да бъде шест пъти
месечно, вместо досега четири пъти месечно.
- Обезвреждане на битовите отпадъци в Регионално депо – Разград, включва
отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – за 2020г.
отчисленията по чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците са 69 лв. / тон, а
за 2021г. е предвидено отчисленията по чл. 64, ал.1 от ЗУО да бъдат 82 лв. / тон.
- Почистване на уличните платна, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
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Един от големите проблеми в областта на отпадъците е непрекъснатото възникване на
нови и възобновяването на стари нерегламентирани сметища. Факт е, че непосредствено
след почистване от страна на общината на дадено сметище, се намират недобросъвестни
лица които отново изхвърлят отпадъци. В тази връзка за почистване на
нерегламентираните сметища се предвиждат допълнително средства за работа на
специализирана техника / багер /.
- Планира се закупуването на още един специализиран автомобил за сметосъбиране и
сметоизвозване;
- Разходи за горива, такси, работни заплати, осигурителни вноски на наетите в
обособеното общинско предприятие, които са силно зависими от държавната
политика по доходите, облекло, материали и др.
Основната цел на общината е подобряване на качеството на живот на жителите в
общината. С извършване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите
отпадъци на територията и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,
в изпълнение на изискванията на националното законодателство за управление на
отпадъците, се полагат усилия за гарантиране на нормални хигиенни условия на живот,
недопускане замърсяване на обществени площи с битови отпадъци и образуване на
нерегламентирани сметища.
Към настоящия момент размера на такса битови отпадъци за жилищни и вилни имоти
на граждани, намиращи се в строителни граници на гр. Исперих както и в строителни
граници на селата в община Исперих е 4 ‰. Размера на таксата за имоти на физическите
лица, намиращи се извън границите в които общината е организирала сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци се събира такса за ползване на депо 2‰.
Предлагаме на Общински съвет Исперих да приеме решение с което да увеличи размера
на такса битови отпадъци с 0,5 промила на хиляда върху данъчната оценка за имоти на
физическите лица на територията на общината, както и промяна на честотата на
извозване и увеличение размера на такса битови отпадъци в зависимост от вида и броя на
декларираните съдове за изхвърляне на битови отпадъци на предприятията.
Увеличаването на таксата е необходимо, поради законово регламентираните задължения
на общината да възстановява пълните разходи по предоставяните услуги – сметосъбиране
и сметоизвозване, поддържане и мониторинг на депата за битови отпадъци и почистване
на териториите за обществено ползване.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 62, чл. 66, чл. 69 от Закона за местните
данъци и такси и чл. 19 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Исперих, предлагам Общински съвет –
Исперих да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
Определя размер на таксата за битови отпадъци за 2021г. по населени места в
промил за всяка услуга поотделно както следва:
№
по
ред
1.
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Размер
Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни
имоти на граждани, намиращи се в строителни граници и застроени
територията на гр. Исперих

1.1

1.2

2.

2.1

2.2.

3.
3.1.
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(изм. с Решение №
по протокол № на ОбС - Исперих) Размер на
годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни имоти на
граждани, намиращи се в строителни граници и застроени на
територията на гр. Исперих, в промил върху данъчната оценка на
имота, в т.ч.
- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци
- за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения
- за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване
За нежилищни имоти с търговско предназначение, намиращи се в
строителни граници и застроени територии на гр. Исперих, в промил
върху данъчната оценка на имота в т.ч.
- за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци
- за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения
- за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване
Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни
имоти на граждани, намиращи се в строителни граници и застроени
територии на селата в община Исперих,
(изм. с Решение № по протокол № на ОбС - Исперих) Размер на
годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни имоти на
граждани, намиращи се в строителни граници и застроени територии
на селата в община Исперих, в промил върху данъчната оценка на
имота, в т.ч.
- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци
- За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения
- За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване
За нежилищни имоти с търговско предназначение , намиращи се в
строителни граници и застроени територии на населените места
(села) в община Исперих, в промил върху данъчната оценка на
имота, в т.ч.
-За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци
- За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения
- За услугата по поддържане чистотата на териториите на
обществените места
За юридически лица и търговци, регистрирани на територията на град
Исперих
За жилищни имоти на юридически лица и търговци, намиращи се в
строителни граници и застроени територии на гр. Исперих в промил
върху данъчната оценка на имота, в т.ч.
- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци
-За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения
- За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване

4,5‰

1,0‰
2,5 ‰
1,0‰
9,0‰
2,0 ‰
2,0 ‰
5,0 ‰

4,5 ‰

2,0 ‰
2,5 ‰
0,0‰
9,0‰
7,0 ‰
2,0 ‰
0,0 ‰

9,0 ‰
2,0 ‰
2,0 ‰
5,0 ‰

3.2.

3.3.

3.4.

4.
4.1.

4.2.

4.3.
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За нежилищни имоти на юридически лица и търговци, намиращи се в
строителни граници и застроени територии на гр. Исперих в промил
върху основа, която е по-високата между данъчната оценка и
отчетната стойност на активите, в т.ч.
-За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

9,0 ‰
2,0 ‰

-За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения
-За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване
За нежилищни имоти, държавна или общинска собственост и
земеделски производители, намиращи се в строителни граници и
застроени територии на гр. Исперих, пропорционално върху основа,
която е по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност на
активите, в т.ч.
-За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

2,0 ‰

-За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения
-за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване
За имоти на ООУ, ”Дом за деца лишени от родителска грижа”и
„Комплекс за социални услуги”гр. Исперих
-За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

1,0 ‰

-За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения
-За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване
За юридически лица и търговци, регистрирани на територията на
селата в община Исперих
За жилищни имоти на юридически лица и търговци, намиращи се в
строителни граници и застроени територии на населените места
(села) в община Исперих в промил върху данъчната оценка на имота,
в т.ч.
-За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

1,0 ‰

-За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения
-За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване
За нежилищни имоти на юридически лица и търговци, намиращи се
в строителни граници и застроени територии на наслените места
(села)в община Исперих в промил върху основа, която е по-високата
между данъчната оценка и отчетната стойност на активите, в т.ч.
-За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

4,0 ‰

-За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения
-За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване
За нежилищни имоти, държавна или общинска собственост и
земеделски производители, намиращи се в строителни граници или
застроени територии на населените места (села) на община Исперих,

4,0 ‰

5,0 ‰
9,0 ‰

4,0 ‰

4,0 ‰
6,0 ‰
1,0 ‰

4,0 ‰

9,0 ‰
5,0 ‰

0,0 ‰

9,0 ‰
5,0 ‰

0,0 ‰
9,0 ‰

пропорционално върху основа, която е по-високата между данъчната
оценка или отчетната стойност на активите, в т.ч.
-За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

4.4.

5.

6.

7.

8.

9.

-За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения
-За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване
За имоти на ООУ на населените места (села) в община Исперих, в
промил върху основа, която е по-високата между данъчната оценка и
отчетната стойност на активите, в т.ч.
-За услугата по сметосъбиране и сметоизвазване на битови отпадъци

2,0 ‰

-За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения
-За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване
(изм. с Решение № по протокол № на ОбС - Исперих) За
жилищните и нежилищни имоти на гражданите на гр. Исперих,
намиращи се извън границите на общия градоустройствен план в
които общината е организирала сметосъбиране и сметоизвозване на
битови отпадъци се събира такса за ползване на депо, в промил върху
данъчната оценка на имота

4,0 ‰

(изм. с Решение № по протокол № на ОбС - Исперих) За
жилищните и нежилищни имоти на физическите лица на населените
места (села) на територията на община Исперих, намиращи се извън
границите в които общината е организирала сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци се събира такса за ползване на
депо, в промил върху данъчната оценка на имота
За имоти на юридическите лица , намиращи се извън границите на
общия градоустройствен план, в които общината не е организирала
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци се събира такса
за ползване на депо в промил върху основа, която е по-високата от
данъчната оценка или отчетната стойност на активите
За имоти на юридическите лица , намиращи се извън границите на
населените места (села) на община Исперих, в които общината не е
организирала сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци се
събира такса за ползване на депо в промил върху основа, която е повисоката от данъчната оценка или отчетната стойност на активите
(изм. с Решение № по протокол № на ОбС - Исперих) За
нежилищни имоти, когато таксата се определя според вида и броя на
използваните съдове, т.е. според количеството- изчислената стойност
по таблица 1 + промил върху основа, която е по-високата между
данъчната оценка или отчетната стойност на активите, в т.ч.
-За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци,
обезвреждане в депа или други съоръжения
-За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване
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2,0 ‰

5,0 ‰
6,0 ‰
2,0 ‰

0,0 ‰
2,5 ‰

2,5 ‰

5,0 ‰

5,0 ‰

5,0 ‰

Изчислената
стойност по
Таблица №
1
5,0 ‰

Таблица 1
Годишна такса за битови отпадъци за 2021г. когато таксата се определя според вида и
броя на използваните съдове (изм. с Решение № по протокол № на ОбС - Исперих)
Район

За град Исперих и
населените места (
села) в община
Исперих

Видове съдове за
битови отпадъци в
м3

Честота на
сметоизвозване

Годишна такса за
ползване на един
брой съд в лева

1,050 тип „Ракла“

1 път седмично

983,32лв.

1,050 тип „Ракла“

2 пъти седмично

1966,44лв.

1,050 тип „Ракла“

2 пъти месечно

491,66лв.

1,050 тип „Ракла“

3 пъти месечно

737,49лв.

1,050 тип „ Ракла“

6 пъти месечно

1474,98лв.

Определената годишна такса за ползване на един брой стандартен съд за битови
отпадъци включва разходите за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения.
Видове съдове за битови отпадъци описание:
-1,050 м3 – тип „Ракла“, метален, поцинкован или пластмасов на четири колела.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля становището на председателя на комисията.
Заповядайте г- н Фераим.
Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
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Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч.
след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
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Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 Хамид
Фикрет Хамид –за председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
5
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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.
След направените разисквания общинските съветници преминаха към гласуване на
решението.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовното заседание на 22.12.2020 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Определяне размера на такса битови отпадъци за 2021г. по населени
места
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА

„ против”

„въздържал се”

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

Против
Против
против

П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
против
За
Въздържал се

П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
12
12
3

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 157
На основание чл. 21, т.7 и във връзка с чл. 21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 62, чл. 66, чл. 69 от Закона за местните
данъци и такси и чл. 19 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. НЕ ПРИЕМА докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих,
относно определяне размера на такса битови отпадъци за 2021г. по населени
места
2. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
3. Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването
му пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
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ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на правила за провеждане на конкурс за възлагане
управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно Закона за публичните предприятия Общинските политики по отношение
на публичните предприятия се определят и осъществяват от общинските
съвети. Публични предприятия са: 1. търговските дружества с над 50 на сто
държавно/общинско участие в капитала или в които държавата/общината по друг начин
упражнява доминиращо влияние; 2. дъщерните дружества на търговските дружества по т.
1 и предприятията по т. 3, ако чрез тях държавата/общината контролира повече от 50 на
сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо
влияние; 3. държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл.
62, ал. 3 от Търговския закон. Публично предприятие по смисъла на закона се явява и
„МБАЛ Исперих“ ЕООД гр. Исперих, както и „Общинска Аптека Исперих“ ЕООД. С Цел
да се спазят изискванията на закона за публичните предприятия, а именно чл.20 от същия
е необходимо да се проведат конкурси за възлагане управлението търговски дружества с
общинско участие в капитала. Съгласно чл. 69, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на
закона за публичните предприятия, конкурсите се провеждат по публично оповестени
правила, определени от общинския съвет при спазване на чл. 21, ал. 2 от Закона за
публичните предприятия.
Начините за определяне и публично оповестяване на политиката в областта на
публичните предприятия, въвеждането на стандарти за добро корпоративно управление на
публичните предприятия, както и задълженията за оповестяване и прозрачност на
дейността на публичните предприятия и органите им за управление се осъществяват от
съответния общински съвет при спазване на принципите на местното самоуправление
ипринципите на на чл. 12 от Правилника за прилагане на Закона за публичните
предприятия.
Имайки предвид горното предлагам Общински съвет Исперих да приема следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от Закона за публичните
предприятия, чл. 68, във връзка с чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
публичните предприятия
Общински съвет Исперих РЕШИ:
1. Приема правила за провеждане на конкурс за възлагане
търговски дружества с общинско участие в капитала, както следва:

управлението на

І. ЦЕЛ НА ПРАВИЛАТА
1. С настоящите правила се определят условията и редът за провеждане на конкурс
за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала,
процедура за номиниране на кандидати, при спазване изискванията на Закона за
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публичните предприятия, правилника за неговото прилагане и съответните приложими
нормативни актове, според вида дружеството.
2. Целта на правилата е да гарантират прозрачна процедура за номиниране на
кандидати и прозрачна конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция въз
основа на преценка за професионалните и деловите качества на кандидатите. Kонкурсът
се провежда въз основа на Решение на Общински съвет Исперих и настоящите правила,
като в зависимост от вида на дружеството се прилагат и изискванията предвидени в
специалните нормативни актовеу реждащи съответната материя.
ІІ. ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА
1. Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на закона за
публичните предприятия, изискванията предвидени в специалните нормативни актове
уреждащи съответната материя. С конкурса се цели да се засили влиянието на подбора
при избор на управител на търговски дружества с общинско участие в капитала, като се
има предвид, че членовете на органите за управление и контрол следва да са лица с
квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните
от съответните дружества дейности. Да отговарят на определени критерии за подбор по
отношение на репутация и почтеност и могат да отделят достатъчно време за изпълнение
на възложените им задължения, както и да отговарят на нормативните изисквания за
заемане на длъжността Управител. Конкурсите се провеждат по публично оповестени
правила, определени от общинския съвет при спазване на чл. 21, ал. 2 от Закона за
публичните предприятия, чл. 68 във връзка с чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на
закона за публичните предприятия. Управлението и контролът на общинските публични
предприятия се възлага с договори, сключени между всеки член на органа за управление и
контрол на предприятието и органа, упражняващ правата на общината, в съответствие с
разпоредбите на Търговския закон.
III. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА
Общински съвет Исперих – обявява конкурса, утвърждава договор за възлагане
управлението на дружеството, определя комисия за номиниране на кандидати,
организиране и провеждане на конкурса, решава подадени възражения. Приема решение
за определяне на кандидата, който е класиран на първо място в конкурса, за спечелил
конкурса.
Комисия за провеждане на конкурс – допуска кандидатите до конкурса,
провежда конкурса по обявения начин, преценява професионалните качества на
кандидатите и класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса.
Кандидат за заемане на обявената длъжност.
ІV. ПРОЦЕДУРА – ЕТАПИ
1. Вземане на решение и организиране на конкурсната процедура
Решението за обявяване на конкурс за заемане на длъжност Управител на търговско
дружество с общинско участие в капитала се приема от Общински съвет Исперих, като
орган на местното самоуправление. В решението си Общинският съвет определя:
1. Длъжността, за която се обявява конкурса;
2. Комисия за организиране и провеждане на конкурс;
3. Условията за провеждане на конкурса;
4. Изискванията към кандидатите;
5. Необходими документи; мястото и срока за подаването им;
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6. Начин на провеждане на конкурса - Конкурсът се провежда на три етапа: а)
Първи етап - предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички
документи и проверка на съответствието им с предварително обявените изисквания); б)
Втори етап - разработване на концепция за развитие на търговското дружество за
3/Три/годишен период на управление; в) Трети етап - събеседване с допуснатите
кандидати.
7. Дата, място и час за провеждане на конкурса.
8. С решението за обявяване на конкурса общинският съвет одобрява и проекта на
договор за възлагане управлението на дружеството.
Обявявата за конкурса се публикува на официалната интеренет страница на община
Исперих и в един официален ежедневник.
2. Определяне на комисия за организиране и провеждане на конкурс
2.1. Общинският съвет определя комисия, организиране и провеждане на
конкурс, като определя нейната численост и поименен състав. Комисията се състои от
нечетен брой членове, но не повече от 5. В състава на комисията задължително се
включват лице с юридическо образование, представител на Общински съвет Исперих,
представител на Общинска администрация Исперих, както и външни специалисти в
съответната област, при необходимост и др. лица, съгласно спецификата на дружеството.
Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за
неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса.
Конкурсната комисия заседава в пълен състав и взема решенията си с обикновено
мнозинство.
2.2. Преди провеждането на конкурса всеки член на конкурсната комисия попълва
декларация за липса на личен интерес от провеждането на конкурса и липса на
отношения, които да пораждат основателни съмнения относно неговата безпристрастност
с някои от кандидатите за заемане на конкурсната длъжност.
3. Обявяване и оповестяване на на конкурса
3.1. След приемане на решението за Обявяване на конкурс, оповестяването се
извършва от служител на звеното по чл. 29а От ЗМСМА с публикуване на обявлението
на официалната интернет страница на общината, както и в официален ежедневник.
4. Ред за кандидатстване:
4.1. Подаване и приемане на документи за конкурсната процедура: До участие в
конкурса се допускат всички пълнолетни кандидати без оглед на тяхната раса, народност,
етническа принадлежност, пол, произход, сексуална ориентация, религия, политическа
принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Кандидатът
или упълномощено от него лице подава писмено заявление за участие в конкурса
/съгласно Приложение към конкурсна документация/, лично подписано от кандидата. Към
заявлението се прилагат: 1. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за
обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не изтърпява присъда за
престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема
определена длъжност, съгласно Приложение /към конкурсна документация/; 2. копия от
документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна
квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; 3. копие от
документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; 4.
автобиография; 5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността .
4.2. При подаване на заявленията кандидатите се уведомяват от служителите,
определени да приемат документите, за условията и пречките посочени в закона за
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публичните предприятия и евентуално съотвентие специални закони съобразно
спецификата на предприятието. Заявленията на кандидатите и приложенията към тях се
предоставят в деловодството на ОбС Исперих, регистрират се само тези заявления, към
които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след
изтичане на срока, посочен в обявявата на конкурса, не се регистрират.
5. Допускане до конкурс
5.1. Предназначението на този етап е да гарантира, че всеки кандидат за
длъжността може да бъде поканен да подпише договор за възлагане на управлението, ако
спечели конкурса, тъй като отговаря на минималните и специфичните изисквания за
заемане на длъжността. Юристът - член на конкурсната комисия подготвя проекти на
всички необходими документи във връзка с конкурсната процедура и съвместно с
останалите членове на комисията разглежда заявленията на кандидатите и приложените
документи, с оглед проверка на наличието и нормативното съответствие на всички
изискуеми документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и
специфичните изисквания за длъжността.
5.2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички
необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на
изискванията за заемането на длъжността. Решението на конкурсната комисия относно
допускането на кандидатите до конкурса се оформя в протокол, който се подписва от
всички членове на комисията. Въз основа на решението комисията изготвя списъци на
допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от председателя на
комисията и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация, а при
невъзможност, се поставя на таблото с обяви в сградата общината.
6. Провеждане на конкурса
6.1. Конкурсът се провежда в съответствие с разпоредбите на чл. 21 от Закона за
публичните предприятия и чл. 69 от Правилника за прилагане на на закона за публичните
предприятия, както и на съотвените специални разпоредби в зависимост от вида на
дружеството. След обявяване на имената на допуснатите кандидати, всеки одобрен
кандидат може да получи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за
собствения капитал и отчет за паричните потоци за последните три отчетни годишни
периода на дружеството, за което се провежда конкурса, в случай, че същите не са
публично достъпни чрез интернет страницата на дружеството или Търговския регистър.
Пликът с разработката /писмена концепция/ се отваря ако заявлението и документите на
кандидата отговарят на изискванията на конкурса.
6.2. Събеседването с кандидатите се провежда съгласно решение на конкурсната
комисия. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването се обявява на
електронната страница на община Исперих секция Общински съвет. Графикът за
събеседване с кандидатите се определя по азбучен ред на имената. Преди провеждането на
събеседването, всеки член на конкурсната комисия се запознава с представената от
съответния кандидат концепция. В хода на събеседването на всеки кандидат се дава
възможност да направи кратко представяне на концепцията. На кандидатите се поставят
сходни въпроси, с изключение на уточняващите въпроси, свързани с концепцията.
7. Оценяване и класиране Оценяването на кандидатите се формира, съгласно
конкретното решение на ОбС, като всеки член на комисията оценява и попълва карта за
всеки участник в конкурса, съгласно Приложение/към конкурсната документация/.
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7.1. След приключването на конкурса комисията представя на Общински съвет
Исперих протокол с резултатите от проведения конкурс и оценителните карти на
кандидатите, класирани на първите три места.
7.2. Общинският съвет взема решение за одобряване на спечелилия конкурса
участник или за провеждане на нов конкурс.
7.3. След одобрението от Общинският съвет протокола на комисията, резултатът от
избора се публикува на електронната страница на община Исперих, секция „Общински
съвет“
Преходни и заключителни разпоредби
1. Настоящите правила са приети на основание чл . 69 от Правилника за прилагане
на Закона за публичните предприятия.
2. Конкурсна процедура може да не се провежда, когато лице – законен
представител на дружество, с което е сключен договор за управление, е избрано след
проведен конкурс и към момента на изтичане на договора му същото продължава да
отговаря на нормативните изисквания за заемане на длъжността.
Настоящите правила са приети с Решение №.......... по протокол №..... от заседание
на общински съвет Исперих проведено на.......................
Настоящите правила да бъдат публикувани на официалната интернет страница на
Община Исперих.
Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля становището на председателя на комисията.
Заповядайте г- н Фераим.
Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ брой общински Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
съветници
7
7
7
0
0
Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин
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Айдън Хюсеин– председател на ПК по « Финанси и бюджет»
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 18.12.2020г. от 17.00ч.
след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 Хамид
Фикрет Хамид –за председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
5
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 22.12.2020 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на правила за провеждане на конкурс за възлагане
управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 158
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от Закона за публичните
предприятия, чл. 68, във връзка с чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
публичните предприятия
Общински съвет Исперих РЕШИ:
1. Приема правила за провеждане на конкурс за възлагане
търговски дружества с общинско участие в капитала, както следва:

управлението на

І. ЦЕЛ НА ПРАВИЛАТА
1. С настоящите правила се определят условията и редът за провеждане на конкурс
за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала,
процедура за номиниране на кандидати, при спазване изискванията на Закона за
публичните предприятия, правилника за неговото прилагане и съответните приложими
нормативни актове, според вида дружеството.
2. Целта на правилата е да гарантират прозрачна процедура за номиниране на
кандидати и прозрачна конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция въз
основа на преценка за професионалните и деловите качества на кандидатите. Kонкурсът
се провежда въз основа на Решение на Общински съвет Исперих и настоящите правила,
като в зависимост от вида на дружеството се прилагат и изискванията предвидени в
специалните нормативни актовеу реждащи съответната материя.
ІІ. ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА
1. Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на закона за
публичните предприятия, изискванията предвидени в специалните нормативни актове
уреждащи съответната материя. С конкурса се цели да се засили влиянието на подбора
при избор на управител на търговски дружества с общинско участие в капитала, като се
има предвид, че членовете на органите за управление и контрол следва да са лица с
квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните
от съответните дружества дейности. Да отговарят на определени критерии за подбор по
отношение на репутация и почтеност и могат да отделят достатъчно време за изпълнение
на възложените им задължения, както и да отговарят на нормативните изисквания за
заемане на длъжността Управител. Конкурсите се провеждат по публично оповестени
правила, определени от общинския съвет при спазване на чл. 21, ал. 2 от Закона за
публичните предприятия, чл. 68 във връзка с чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на
закона за публичните предприятия. Управлението и контролът на общинските публични
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предприятия се възлага с договори, сключени между всеки член на органа за управление и
контрол на предприятието и органа, упражняващ правата на общината, в съответствие с
разпоредбите на Търговския закон.
III. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА
Общински съвет Исперих – обявява конкурса, утвърждава договор за възлагане
управлението на дружеството, определя комисия за номиниране на кандидати,
организиране и провеждане на конкурса, решава подадени възражения. Приема решение
за определяне на кандидата, който е класиран на първо място в конкурса, за спечелил
конкурса.
Комисия за провеждане на конкурс – допуска кандидатите до конкурса,
провежда конкурса по обявения начин, преценява професионалните качества на
кандидатите и класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса.
Кандидат за заемане на обявената длъжност.
ІV. ПРОЦЕДУРА – ЕТАПИ
1. Вземане на решение и организиране на конкурсната процедура
Решението за обявяване на конкурс за заемане на длъжност Управител на търговско
дружество с общинско участие в капитала се приема от Общински съвет Исперих, като
орган на местното самоуправление. В решението си Общинският съвет определя:
1. Длъжността, за която се обявява конкурса;
2. Комисия за организиране и провеждане на конкурс;
3. Условията за провеждане на конкурса;
4. Изискванията към кандидатите;
5. Необходими документи; мястото и срока за подаването им;
6. Начин на провеждане на конкурса - Конкурсът се провежда на три етапа: а)
Първи етап - предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички
документи и проверка на съответствието им с предварително обявените изисквания); б)
Втори етап - разработване на концепция за развитие на търговското дружество за
3/Три/годишен период на управление; в) Трети етап - събеседване с допуснатите
кандидати.
7. Дата, място и час за провеждане на конкурса.
8. С решението за обявяване на конкурса общинският съвет одобрява и проекта на
договор за възлагане управлението на дружеството.
Обявявата за конкурса се публикува на официалната интеренет страница на община
Исперих и в един официален ежедневник.
2. Определяне на комисия за организиране и провеждане на конкурс
2.1. Общинският съвет определя комисия, организиране и провеждане на
конкурс, като определя нейната численост и поименен състав. Комисията се състои от
нечетен брой членове, но не повече от 5. В състава на комисията задължително се
включват лице с юридическо образование, представител на Общински съвет Исперих,
представител на Общинска администрация Исперих, както и външни специалисти в
съответната област, при необходимост и др. лица, съгласно спецификата на дружеството.
Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за
неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса.
Конкурсната комисия заседава в пълен състав и взема решенията си с обикновено
мнозинство.
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2.2. Преди провеждането на конкурса всеки член на конкурсната комисия попълва
декларация за липса на личен интерес от провеждането на конкурса и липса на
отношения, които да пораждат основателни съмнения относно неговата безпристрастност
с някои от кандидатите за заемане на конкурсната длъжност.
3. Обявяване и оповестяване на на конкурса
3.1. След приемане на решението за Обявяване на конкурс, оповестяването се
извършва от служител на звеното по чл. 29а От ЗМСМА с публикуване на обявлението
на официалната интернет страница на общината, както и в официален ежедневник.
4. Ред за кандидатстване:
4.1. Подаване и приемане на документи за конкурсната процедура: До участие в
конкурса се допускат всички пълнолетни кандидати без оглед на тяхната раса, народност,
етническа принадлежност, пол, произход, сексуална ориентация, религия, политическа
принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Кандидатът
или упълномощено от него лице подава писмено заявление за участие в конкурса
/съгласно Приложение към конкурсна документация/, лично подписано от кандидата. Към
заявлението се прилагат: 1. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за
обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не изтърпява присъда за
престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема
определена длъжност, съгласно Приложение /към конкурсна документация/; 2. копия от
документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна
квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; 3. копие от
документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; 4.
автобиография; 5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността .
4.2. При подаване на заявленията кандидатите се уведомяват от служителите,
определени да приемат документите, за условията и пречките посочени в закона за
публичните предприятия и евентуално съотвентие специални закони съобразно
спецификата на предприятието. Заявленията на кандидатите и приложенията към тях се
предоставят в деловодството на ОбС Исперих, регистрират се само тези заявления, към
които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след
изтичане на срока, посочен в обявявата на конкурса, не се регистрират.
5. Допускане до конкурс
5.1. Предназначението на този етап е да гарантира, че всеки кандидат за
длъжността може да бъде поканен да подпише договор за възлагане на управлението, ако
спечели конкурса, тъй като отговаря на минималните и специфичните изисквания за
заемане на длъжността. Юристът - член на конкурсната комисия подготвя проекти на
всички необходими документи във връзка с конкурсната процедура и съвместно с
останалите членове на комисията разглежда заявленията на кандидатите и приложените
документи, с оглед проверка на наличието и нормативното съответствие на всички
изискуеми документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и
специфичните изисквания за длъжността.
5.2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички
необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на
изискванията за заемането на длъжността. Решението на конкурсната комисия относно
допускането на кандидатите до конкурса се оформя в протокол, който се подписва от
всички членове на комисията. Въз основа на решението комисията изготвя списъци на
допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от председателя на
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комисията и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация, а при
невъзможност, се поставя на таблото с обяви в сградата общината.
6. Провеждане на конкурса
6.1. Конкурсът се провежда в съответствие с разпоредбите на чл. 21 от Закона за
публичните предприятия и чл. 69 от Правилника за прилагане на на закона за публичните
предприятия, както и на съотвените специални разпоредби в зависимост от вида на
дружеството. След обявяване на имената на допуснатите кандидати, всеки одобрен
кандидат може да получи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за
собствения капитал и отчет за паричните потоци за последните три отчетни годишни
периода на дружеството, за което се провежда конкурса, в случай, че същите не са
публично достъпни чрез интернет страницата на дружеството или Търговския регистър.
Пликът с разработката /писмена концепция/ се отваря ако заявлението и документите на
кандидата отговарят на изискванията на конкурса.
6.2. Събеседването с кандидатите се провежда съгласно решение на конкурсната
комисия. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването се обявява на
електронната страница на община Исперих секция Общински съвет. Графикът за
събеседване с кандидатите се определя по азбучен ред на имената. Преди провеждането на
събеседването, всеки член на конкурсната комисия се запознава с представената от
съответния кандидат концепция. В хода на събеседването на всеки кандидат се дава
възможност да направи кратко представяне на концепцията. На кандидатите се поставят
сходни въпроси, с изключение на уточняващите въпроси, свързани с концепцията.
7. Оценяване и класиране Оценяването на кандидатите се формира, съгласно
конкретното решение на ОбС, като всеки член на комисията оценява и попълва карта за
всеки участник в конкурса, съгласно Приложение/към конкурсната документация/.
7.1. След приключването на конкурса комисията представя на Общински съвет
Исперих протокол с резултатите от проведения конкурс и оценителните карти на
кандидатите, класирани на първите три места.
7.2. Общинският съвет взема решение за одобряване на спечелилия конкурса
участник или за провеждане на нов конкурс.
7.3. След одобрението от Общинският съвет протокола на комисията, резултатът от
избора се публикува на електронната страница на община Исперих, секция „Общински
съвет“
Преходни и заключителни разпоредби
1. Настоящите правила са приети на основание чл . 69 от Правилника за прилагане
на Закона за публичните предприятия.
2. Конкурсна процедура може да не се провежда, когато лице – законен
представител на дружество, с което е сключен договор за управление, е избрано след
проведен конкурс и към момента на изтичане на договора му същото продължава да
отговаря на нормативните изисквания за заемане на длъжността.
Настоящите правила са приети с Решение № 158, по протокол №.20 от заседание
на общински съвет Исперих проведено на 22.12.2020г.
Настоящите правила да бъдат публикувани на официалната интернет страница на
Община Исперих.
Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Исперих” ЕООД, гр.
Исперих
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Цел да се спазят изискванията на закона за публичните предприятия, а именно
чл.20 от същия е необходимо да се проведе конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ
Исперих” ЕООД, гр. Исперих. Конкурсът следва да се проведе при условията на Наредба
№9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
управлението на лечебни заведения, както и на правилника за прилагане на Закона за
публичните предприятия.
Имайки предвид горното предлагам Общински съвет Исперих да приеме следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.1, ал.3, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.65 и
чл.68 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, при условията на
чл.21, ал.2 от Закона за публичните предприятия, чл.2, чл.3,чл.4, чл.5, чл.6 от Наредба №9
от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението
на лечебни заведения, с цел избор на управител на“ МБАЛ Исперих“ ЕООД гр. Исперих
Общински съвет Исперих РЕШИ:
I. ОБЯВЯВАВА конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Исперих” ЕООД, гр.
Исперих.
1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното заведение следва да
отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения, както и на
изискванията на Закона за публичните предприятия, а именно:
1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина,
съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с
образователно - квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с
придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за
повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на
здравния мениджмънт.
2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария,
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2.3. Да имат завършено висше образование;
2.4. Да имат най-малко 5 години професионален опит;
2.5. Да не са поставени под запрещение;
2.6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2.7. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;
2.8. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
2.9. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно
кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди
назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2.10. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права
линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора
степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол
на същото публично предприятие;
2.11. Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е
член на политически кабинет и секретар на община;
2.12. Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
2.13. Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност;
2.14. Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично
предприятие;
II. Необходими документи:
1.2.1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до Общински съвет – Исперих;
1.2.2.Автобиография – европейски формат;
1.2.3.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от:
Документи за придобито образование, квалификация и специалност;
* Квалификация по „Здравен мениджмънт”се удостоверява с документите
посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба №9/26.06.2000год.
1.2.4.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия на Документи удостоверяващи
наличието на изискуемия стаж;
1.2.5.Декларация за обстоятелства по т.2, с текст, че кандидатът е запознат с
възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства;
1.2.6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за
заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
1.2.7. Програма за развитието и дейността на ''МБАЛ – Исперих' ЕООД за
тригодишен период с обем до 40/четиридесет/ машинописни страници изготвена във три
екземпляра.
* Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните
обстоятелства и предоставените документи.
III. Определя следната тема за събеседването: Място и роля на ''МБАЛ –
Исперих'' ЕООД в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството
на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие.“
IV. Място и условия за подаване на документите:
1.4.1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се
подават на гише в “ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, към
Община Исперих, ул.”Васил Левски” №70 , гр. Исперих;
1.4.2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика,
както следва:
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1. плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на
кандидатите с изискванията за участие;
2. плик № 2 съдържащ писмената разработка.
3. Пликовете по ал. 1 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в
специален регистър по реда на тяхното постъпване.
4.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването
им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, името на
подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която
кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за
самоличност и издаденото му удостоверение.
1.5.Срок за подаване на документите – до 16:00 часа, на първия работен ден, след
изтичане на 30/Тридесет /дни от публикуването на обявата. Срокът се брои от датата на
обявяване включително.
1.6.Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на Община Исперих на следващия
работен ден, след изтичане на срока за подаване на документи. Начало 11:00 часа като
може да продължи на следващия работен ден.
V. Етапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на ''МБАЛ –
Исперих'' ЕООД: Конкурсът се провежда на три етапа: 1. Проверка на съответствието
на представените документи с предварително обявените изисквания. 2. Представяне от
кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен
период; 3. Събеседване с кандидатите. Конкурсът се провежда при спазване на „Правила
за конкурс а възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в
капитала“, приети с Решение №...... по протокол №........от проведено заседание на
Общински съвет Исперих
VI. ''МБАЛ – Исперих'' ЕООД предоставя на кандидатите за участие в
конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното
разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното писмено искане, придружено
с декларация от кандидата, че информацията му е нужна за целите на обявения с
настоящето решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат
използвани за други цели. Искането и приложенията към него, както и получаването на
документите ще се извършва в стая №7 на Община Исперих – Общински съвет – Исперих,
гр. Исперих, ул.“Васил Левски“ №70, ет.2.
VII. Общински съвет Исперих назначава комисия за организиране и провеждане на
конурс за възлагане управлението на „МБАЛ Исперих“ ЕООД гр. Исперих в състав:
Председател д-р Ферай Ахмедова – общински съветник;
Секретар: Аксел Кючюк – заместник кмет на Община Исперих;
Членове:
1. Севим Адем – правоспособен юрист;
2. Представител на РЗИ Разград;
3. Представител на МБАЛ Кубрат /магистър по медицина/
Резервни членове:
1.Гюлнур Мехмед – правоспособен юрист;
2. Представител на Общински съвет Исперих – Росица Митева ;
3. Представител на МБАЛ Кубрат /магистър по медицина/;
Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката и провеждането на
конкурса, съгласно критериите за оценка/при условията на Наредба №9 от 26.06.2000 за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни
заведения по закона за лечебните заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и
предостави на кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да
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разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе събеседване с
кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет Исперих кандидата спечелил
конкурса и класирането по ред на следващите участници. Преди започване на работата си
комисията приема правила за работа. На членовете на комисията да се изплати
възнаграждение в размер на 50.00/Петдесет/ лева, с изключение на тези по чл.5, ал.2 от
Наредба №9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения.
VIII. Критерии за оценяване и класиране: В деня, определен за провеждане на
конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на
явилите се кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, ако
заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните изисквания,
определени с настоящото решение. До събеседването се допускат кандидати, получили
оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50.
8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии:
1. съответствие на проекта с нормативната уредба;
2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с
предмета на дейност;
3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;
4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
5. логическа структура на разработката;
6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.
8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните
критерии:
1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;
2. степен на познаване на нормативната уредба;
3. способност да се планират и взимат управленски решения;
4. административни умения, професионални и делови качества;
5. комуникативни способности и организационни способности;
6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на
конкретен проблем;
8.3 Оценката по ал. 3 и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се
формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на
оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките,
поставени от всеки член на комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите,
получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не пониска от мн. добър 4,50.
IХ. Утвърждава Договор за управление на ''МБАЛ – Исперих'' ЕООД неразделна част от
настоящето решение. Образци на документи за участие се изготвят от юриста – член на
комисията и се предоставят на разположение на кандидатите и се публикуват на
официалната интернет страница на Общинска администрация, заедно с обявлението.
Х. Възлага на Кмета на Община Исперих в 5-дневен срок от приемане на
настоящето решение да обезпечи организационно и материално-технически работата на
комисията по провеждане на конкурса и създаде необходимата организация в Общинска
администрация – Исперих.
Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
85

Проект: Утвърден с
Решение №.................
на ОбС Исперих
ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКИДРУЖЕСТВО
С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ –
„МБАЛ ИСПЕРИХ“ ЕООД ГР. ИСПЕРИХ
Днес, ………….. година, на основание чл.147 от Търговския закон и Решение № ….
/ ….. на ОбС-Исперих се сключи настоящият договор между
1. ИНЖ. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ – КМЕТ на Община Исперих, наричан
ДОВЕРИТЕЛ от една страна
и
2. ……………………., ЕГН …. с адрес ……………………….., наричан
УПРАВИТЕЛ,
според който страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява и представлява
„МБАЛ ИСПЕРИХ“ ЕООД, гр. Исперих, лично, добросъвестно и в защита на интересите
на ДОВЕРИТЕЛЯ.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ
2. УПРАВИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО:
2.1. Да сключва, изменя и прекратява трудови и граждански договори, да налага
дисциплинарни наказания, да стимулира и командирова персонала на дружеството при
спазване на действащата нормативна уредба.
2.2. Да сформира помощни консултативни екипи при осъществяване на
правомощията си, като определя състава и задачите им.
2.3. Да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество (отдаване под наем или
продажба), чиято обща стойност не надхвърля 5% от общата балансова стойност на
дълготрайните активи на дружеството.
2.4. На целеви награди след съгласуване с ДОВЕРИТЕЛЯ.
2.5. На социално осигуряване за сметка на дружеството по начин и размери,
съобразно действащото в страната законодателство.
2.6. На командировки в страната, съгласно Вътрешните правила и Колективния
трудов договор на дружеството.
2.7. На платен годишен отпуск в размер на 25 (двадесет и пет) работни дни и
обезщетения, определени в съответните нормативни актове.
2.8. Да упражнява лекарската си професия по специалността си, срещу
възнаграждение в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения и
Кодекса на труда.
3. УПРАВИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН:
3.1. Да организира и ръководи дейността на дружеството, съгласно действащото
законодателство, като по въпросите от компетентност на Общото събрание в съответствие
с чл.137 от Търговския закон иска разрешение от ДОВЕРИТЕЛЯ.
3.2. Да определя вътрешната производствена и управленска структура на
дружеството.
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3.3. Да сключва колективен трудов договор с работниците и служителите в
дружеството.
3.4. Да определя разходването на средствата, да извършва финансови анализи на
състоянието на дружеството и упражнява контрол върху финансите.
3.5. Да представя на ДОВЕРИТЕЛЯ тримесечно стратегическите отчетни форми за
финансово-икономическото състояние, движението на работната си заплата и средната
работна заплата в сроковете, определени от Националния статистически институт, а 30
дни след приключване на първото полугодие – сведение за състоянието на дружеството –
пазарен, продуктов и технологичен анализ.
3.6. Да представи на ДОВЕРИТЕЛЯ пълен финансов отчет с приложенията към
него, съгласно Закона за счетоводството и утвърдената от Министерството на финансите
документация, както и аналитичен доклад за цялото състояние на дружеството с
оперативен план за цялата година.
3.7. Да уведомява незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ при влошаване на икономическото
състояние и представя ежемесечен отчет до стабилизирането с необходимите
икономически и финансови разчети, освен ако ДОВЕРИТЕЛЯТ не е определил друг срок
за това.
3.8. Да не дава банкови гаранции, заеми и спонсорства на фирми, дружества и
частни лица.
3.9. Да опазва дружествената тайна, с оглед неразпространяване сведения за
дружеството за периода на настоящия договор и 3 години, считано от датата на
прекратяването му.
3.10. Да извърши необходимите действия, свързани с подготовката на дружеството
или обособени негови части за приватизация.
3.11. Да организира вписване на промените в обстоятелствата на дружеството в
Търговския регистър в 7-дневен срок от подписването на настоящия договор.
3.12 Да продължава да изпълнява задълженията си в периода от прекратяване на
договора до заличаване на името му в Търговския регистър.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ
4. ДОВЕРИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО:
4.1. Да изисква от УПРАВИТЕЛЯ сведения за текущото финансово и
икономическо състояние на дружеството и сключените търговски сделки.
4.2. Да извършва контрол върху изпълнението на договора, без да се намесва в
дейността на УПРАВИТЕЛЯ.
4.3. Да командирова УПРАВИТЕЛЯ в чужбина.
5. ДОВЕРИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН:
5.1. Да предостави управлението на основния и оборотен капитал на дружеството
на УПРАВИТЕЛЯ, съгласно клаузите на настоящия договор.
5.2. Да осигурява на УПРАВИТЕЛЯ платен годишен отпуск съгласно изискванията
на КТ.
IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ
6. УПРАВИТЕЛЯТ получава месечно възнаграждение в размер на 400
(четиристотин) на сто от отчетната средна месечна брутна заплата в „МБАЛ-Исперих“
ЕООД – град Исперих, считано от ………….. год.
6.1. В края на всяко тримесечие сумите се актуализират съобразно фактически
изплатената средна брутна заплата на дружеството.
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6.2. Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ е за сметка на СРЗ на Дружеството, като
облагането му с ДОД се извършва по реда и условията на ЗОДФЛ. Отговорност за
деклариране на сумите, получени като възнаграждение в този договор носи
УПРАВИТЕЛЯТ.
6.3. УПРАВИТЕЛЯТ има право да ползва социалните фондове на дружеството,
съгласно общите разпоредби на КТД, с изключение на тези, които са елемент от брутното
трудово възнаграждение.
V. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7. (1) Настоящият договор се сключва за срок – 3/три години/ и влиза в сила от
…..
(2) Настоящият договор се прекратява, считано от датата на заличаване името на
УПРАВИТЕЛЯ в Търговския регистър.
(3) Договорът се прекратява:
Без вина на страните:
а) С изтичане на договора;
б) При преобразуване, прекратяване или ликвидация на дружеството;
в) Със смъртта на УПРАВИТЕЛЯ;
г) С поставяне на УПРАВИТЕЛЯ под запрещение;
д) При фактическа невъзможност на УПРАВИТЕЛЯ да упражнява функциите си по
този договор, продължила повече от два месеца;
е) По искане на УПРАВИТЕЛЯ, изразено писмено пред ДОВЕРИТЕЛЯ;
7.2. По вина на УПРАВИТЕЛЯ в следните случаи:
а) Действия на УПРАВИТЕЛЯ извън поставените му с Договора правомощия и
условия с договора;
б) Предоставяне от УПРАВИТЕЛЯ на ДОВЕРИТЕЛЯ на невярна информация за
състоянието на дружеството или съставяне и утвърждаване от УПРАВИТЕЛЯ на
документи с невярно съдържание;
в) Влошаване икономическото състояние на дружеството в резултат на действията
или бездействията на УПРАВИТЕЛЯ, но не по-рано от 6 месеца от влизане в сила на
настоящия договор;
г) при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от
свобода за умишлено престъпление от общ характер;
7.3. По вина на ДОВЕРИТЕЛЯ, когато той не изпълнява задълженията си по този
договор. В случай на прекратяване на договора по реда на:
- букви „б“, „е“ на т.7.1. на УПРАВИТЕЛЯ се заплаща обезщетение в размер на
едномесечното му възнаграждение по този договор;
- В случаи по т.7.2. УПРАВИТЕЛЯ възстановява полученото възнаграждение за
последните три месеца по този договор;
- В случаи по т.7.3. на УПРАВИТЕЛЯ се заплаща обезщетение в размер на
полученото възнаграждение за последните три месеца по този договор;
8.1. Когато към датата на прекратяване на настоящия договор УПРАВИТЕЛЯТ е
придобил право на пенсия за прослужено време и старост, той има право на обезщетение в
размер на последните две месечни възнаграждения; съгласно отчетната средна месечна
брутна заплата в „МБАЛ-Исперих“ ЕООД-град Исперих.
8.2. Ако е работил при същия работодател през последните 10 години – в размер на
6 месечни възнаграждения по този договор, /съгласно отчетната средна месечна брутна
работна заплата в „МБАЛ-Исперих“ ЕООД-град Исперих/ при положение, че не е ползвал
това право на друго основание. При изплащането на това обезщетение УПРАВИТЕЛЯТ
няма право на обезщетение по т.8.1. от този договор.
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VI. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ
9. (1) При подписване на договора Управителят внася по сметка .......................на
„МБАЛ Исперих“ ЕООД, паричната гаранция за своето управление, в размер на 3месечното брутно възнаграждение.
(2) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и
след решението на Общински съвет Исперих за освобождаване от отговорност. На
връщане подлежат и начислените лихви върху внесената сума.
10. За забавено плащане от страна на ДОВЕРИТЕЛЯ, същият дължи на
УПРАВИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва, определена от БНБ за съответния
период.
11. За виновно причинени вреди на дружеството в резултат на неговото управление,
УПРАВИТЕЛЯТ дължи обезщетение.
12. ДОВЕРИТЕЛЯТ може едностранно да намали размера на възнаграждението до
30 пункта в случай, че УПРАВИТЕЛЯТ не изпълни негово решение. Ако в резултат от
това са настъпили вреди за дружеството, УПРАВИТЕЛЯТ дължи и обезщетение съгласно
ЗЗД.
VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
10. В случай на временна невъзможност да изпълнява длъжността си,
УПРАВИТЕЛЯТ се замества от лице, посочено от него. Ако временната
нетрудоспособност продължи повече от 30 дни, ДОВЕРИТЕЛЯТ определя друго лице за
УПРАВИТЕЛ, с което подписва анекс до завръщане на титуляра.
10.1. Изменения на този договор се извършват с писмено споразумение между
страните.
10.2. Страните имат право да сключват анекс за допълнително заплащане съгласно
нормативната база на РБ.
10.3. При промяна в законодателството и икономическите условия, рефлектиращи
върху изпълнението на настоящия договор, задълженията на страните се конкретизират с
допълнителни съглашения към настоящия договор.
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
11. Възникналите между страните спорове по изпълнението на настоящия договор
се решават в съответствие с гражданското законодателство.
11.1. За неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и други
действащи нормативни актове.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.
Нещо повече, съдът приема, че възнаграждение се дължи и тогава, когато
управителят продължава да изпълнява задълженията си след изтичане на
мандата, като според съда правоотношението продължава да съществува по
общо съгласие на страните – р. 150/2015 г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля становището на председателя на комисията.
Заповядайте г- н Фераим.
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Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ брой общински Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
съветници
7
7
7
0
0
Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – 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 18.12.2020г. от 17.00ч.
след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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.
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Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални
дейности»
На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 Хамид
Фикрет Хамид –за председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
5
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 22.12.2020 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Исперих” ЕООД, гр.
Исперих
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 159
На основание чл.1, ал.3, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.65 и
чл.68 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, при условията на
чл.21, ал.2 от Закона за публичните предприятия, чл.2, чл.3,чл.4, чл.5, чл.6 от Наредба №9
от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението
на лечебни заведения, с цел избор на управител на“ МБАЛ Исперих“ ЕООД гр. Исперих
Общински съвет Исперих РЕШИ:
I. ОБЯВЯВАВА конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Исперих” ЕООД, гр.
Исперих.
1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното заведение следва да
отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения, както и на
изискванията на Закона за публичните предприятия, а именно:
1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина,
съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с
образователно - квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с
придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за
повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на
здравния мениджмънт.
2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария,
2.3. Да имат завършено висше образование;
2.4. Да имат най-малко 5 години професионален опит;
2.5. Да не са поставени под запрещение;
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2.6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2.7. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;
2.8. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
2.9. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно
кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди
назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2.10. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права
линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора
степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол
на същото публично предприятие;
2.11. Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е
член на политически кабинет и секретар на община;
2.12. Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
2.13. Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност;
2.14. Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично
предприятие;
II. Необходими документи:
1.2.1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до Общински съвет – Исперих;
1.2.2.Автобиография – европейски формат;
1.2.3.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от:
Документи за придобито образование, квалификация и специалност;
* Квалификация по „Здравен мениджмънт”се удостоверява с документите
посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба №9/26.06.2000год.
1.2.4.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия на Документи удостоверяващи
наличието на изискуемия стаж;
1.2.5.Декларация за обстоятелства по т.2, с текст, че кандидатът е запознат с
възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства;
1.2.6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за
заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
1.2.7. Програма за развитието и дейността на ''МБАЛ – Исперих' ЕООД за
тригодишен период с обем до 40/четиридесет/ машинописни страници изготвена във три
екземпляра.
* Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните
обстоятелства и предоставените документи.
III. Определя следната тема за събеседването: Място и роля на ''МБАЛ –
Исперих'' ЕООД в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството
на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие.“
IV. Място и условия за подаване на документите:
1.4.1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се
подават на гише в “ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, към
Община Исперих, ул.”Васил Левски” №70 , гр. Исперих;
1.4.2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика,
както следва:
1. плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на
кандидатите с изискванията за участие;
2. плик № 2 съдържащ писмената разработка.
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3. Пликовете по ал. 1 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в
специален регистър по реда на тяхното постъпване.
4.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването
им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, името на
подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която
кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за
самоличност и издаденото му удостоверение.
1.5.Срок за подаване на документите – до 16:00 часа, на първия работен ден, след
изтичане на 30/Тридесет /дни от публикуването на обявата. Срокът се брои от датата на
обявяване включително.
1.6.Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на Община Исперих на следващия
работен ден, след изтичане на срока за подаване на документи. Начало 11:00 часа като
може да продължи на следващия работен ден.
V. Етапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на ''МБАЛ –
Исперих'' ЕООД: Конкурсът се провежда на три етапа: 1. Проверка на съответствието
на представените документи с предварително обявените изисквания. 2. Представяне от
кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен
период; 3. Събеседване с кандидатите. Конкурсът се провежда при спазване на „Правила
за конкурс а възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в
капитала“, приети с Решение №...... по протокол №........от проведено заседание на
Общински съвет Исперих
VI. ''МБАЛ – Исперих'' ЕООД предоставя на кандидатите за участие в
конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното
разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното писмено искане, придружено
с декларация от кандидата, че информацията му е нужна за целите на обявения с
настоящето решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат
използвани за други цели. Искането и приложенията към него, както и получаването на
документите ще се извършва в стая №7 на Община Исперих – Общински съвет – Исперих,
гр. Исперих, ул.“Васил Левски“ №70, ет.2.
VII. Общински съвет Исперих назначава комисия за организиране и провеждане на
конурс за възлагане управлението на „МБАЛ Исперих“ ЕООД гр. Исперих в състав:
Председател д-р Ферай Ахмедова – общински съветник;
Секретар: Аксел Кючюк – заместник кмет на Община Исперих;
Членове:
1. Севим Адем – правоспособен юрист;
2. Представител на РЗИ Разград;
3. Представител на МБАЛ Кубрат /магистър по медицина/
Резервни членове:
1.Гюлнур Мехмед – правоспособен юрист;
2. Представител на Общински съвет Исперих – Росица Митева ;
3. Представител на МБАЛ Кубрат /магистър по медицина/;
Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката и провеждането на
конкурса, съгласно критериите за оценка/при условията на Наредба №9 от 26.06.2000 за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни
заведения по закона за лечебните заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и
предостави на кандидатите информация относно темите предмет на събеседването, да
разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе събеседване с
кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет Исперих кандидата спечелил
конкурса и класирането по ред на следващите участници. Преди започване на работата си
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комисията приема правила за работа. На членовете на комисията да се изплати
възнаграждение в размер на 50.00/Петдесет/ лева, с изключение на тези по чл.5, ал.2 от
Наредба №9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения.
VIII. Критерии за оценяване и класиране: В деня, определен за провеждане на
конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на
явилите се кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, ако
заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните изисквания,
определени с настоящото решение. До събеседването се допускат кандидати, получили
оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50.
8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии:
1. съответствие на проекта с нормативната уредба;
2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с
предмета на дейност;
3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;
4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
5. логическа структура на разработката;
6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.
8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните
критерии:
1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;
2. степен на познаване на нормативната уредба;
3. способност да се планират и взимат управленски решения;
4. административни умения, професионални и делови качества;
5. комуникативни способности и организационни способности;
6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на
конкретен проблем;
8.3 Оценката по ал. 3 и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се
формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на
оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките,
поставени от всеки член на комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите,
получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не пониска от мн. добър 4,50.
IХ. Утвърждава Договор за управление на ''МБАЛ – Исперих'' ЕООД неразделна част от
настоящето решение. Образци на документи за участие се изготвят от юриста – член на
комисията и се предоставят на разположение на кандидатите и се публикуват на
официалната интернет страница на Общинска администрация, заедно с обявлението.
Х. Възлага на Кмета на Община Исперих в 5-дневен срок от приемане на
настоящето решение да обезпечи организационно и материално-технически работата на
комисията по провеждане на конкурса и създаде необходимата организация в Общинска
администрация – Исперих.
Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Проект: Утвърден с
Решение № 159
на ОбС Исперих
ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКИДРУЖЕСТВО
С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ –
„МБАЛ ИСПЕРИХ“ ЕООД ГР. ИСПЕРИХ
Днес, ………….. година, на основание чл.147 от Търговския закон и Решение №
159 / 22.12.2020г на ОбС-Исперих се сключи настоящият договор между
1. ИНЖ. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ – КМЕТ на Община Исперих, наричан
ДОВЕРИТЕЛ от една страна
и
3. ……………………., ЕГН …. с адрес
УПРАВИТЕЛ,
според който страните се споразумяха за следното:

………………………..,

наричан

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява и представлява
„МБАЛ ИСПЕРИХ“ ЕООД, гр. Исперих, лично, добросъвестно и в защита на интересите
на ДОВЕРИТЕЛЯ.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ
2. УПРАВИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО:
2.1. Да сключва, изменя и прекратява трудови и граждански договори, да налага
дисциплинарни наказания, да стимулира и командирова персонала на дружеството при
спазване на действащата нормативна уредба.
2.2. Да сформира помощни консултативни екипи при осъществяване на
правомощията си, като определя състава и задачите им.
2.3. Да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество (отдаване под наем или
продажба), чиято обща стойност не надхвърля 5% от общата балансова стойност на
дълготрайните активи на дружеството.
2.4. На целеви награди след съгласуване с ДОВЕРИТЕЛЯ.
2.5. На социално осигуряване за сметка на дружеството по начин и размери,
съобразно действащото в страната законодателство.
2.6. На командировки в страната, съгласно Вътрешните правила и Колективния
трудов договор на дружеството.
2.7. На платен годишен отпуск в размер на 25 (двадесет и пет) работни дни и
обезщетения, определени в съответните нормативни актове.
2.8. Да упражнява лекарската си професия по специалността си, срещу
възнаграждение в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения и
Кодекса на труда.
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3. УПРАВИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН:
3.1. Да организира и ръководи дейността на дружеството, съгласно действащото
законодателство, като по въпросите от компетентност на Общото събрание в съответствие
с чл.137 от Търговския закон иска разрешение от ДОВЕРИТЕЛЯ.
3.2. Да определя вътрешната производствена и управленска структура на
дружеството.
3.3. Да сключва колективен трудов договор с работниците и служителите в
дружеството.
3.4. Да определя разходването на средствата, да извършва финансови анализи на
състоянието на дружеството и упражнява контрол върху финансите.
3.5. Да представя на ДОВЕРИТЕЛЯ тримесечно стратегическите отчетни форми за
финансово-икономическото състояние, движението на работната си заплата и средната
работна заплата в сроковете, определени от Националния статистически институт, а 30
дни след приключване на първото полугодие – сведение за състоянието на дружеството –
пазарен, продуктов и технологичен анализ.
3.6. Да представи на ДОВЕРИТЕЛЯ пълен финансов отчет с приложенията към
него, съгласно Закона за счетоводството и утвърдената от Министерството на финансите
документация, както и аналитичен доклад за цялото състояние на дружеството с
оперативен план за цялата година.
3.7. Да уведомява незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ при влошаване на икономическото
състояние и представя ежемесечен отчет до стабилизирането с необходимите
икономически и финансови разчети, освен ако ДОВЕРИТЕЛЯТ не е определил друг срок
за това.
3.8. Да не дава банкови гаранции, заеми и спонсорства на фирми, дружества и
частни лица.
3.9. Да опазва дружествената тайна, с оглед неразпространяване сведения за
дружеството за периода на настоящия договор и 3 години, считано от датата на
прекратяването му.
3.10. Да извърши необходимите действия, свързани с подготовката на дружеството
или обособени негови части за приватизация.
3.11. Да организира вписване на промените в обстоятелствата на дружеството в
Търговския регистър в 7-дневен срок от подписването на настоящия договор.
3.12 Да продължава да изпълнява задълженията си в периода от прекратяване на
договора до заличаване на името му в Търговския регистър.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ
6. ДОВЕРИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО:
4.1. Да изисква от УПРАВИТЕЛЯ сведения за текущото финансово и
икономическо състояние на дружеството и сключените търговски сделки.
4.2. Да извършва контрол върху изпълнението на договора, без да се намесва в
дейността на УПРАВИТЕЛЯ.
4.3. Да командирова УПРАВИТЕЛЯ в чужбина.
7. ДОВЕРИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН:
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5.1. Да предостави управлението на основния и оборотен капитал на дружеството
на УПРАВИТЕЛЯ, съгласно клаузите на настоящия договор.
5.2. Да осигурява на УПРАВИТЕЛЯ платен годишен отпуск съгласно изискванията
на КТ.
IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ
6. УПРАВИТЕЛЯТ получава месечно възнаграждение в размер на 400
(четиристотин) на сто от отчетната средна месечна брутна заплата в „МБАЛ-Исперих“
ЕООД – град Исперих, считано от ………….. год.
6.1. В края на всяко тримесечие сумите се актуализират съобразно фактически
изплатената средна брутна заплата на дружеството.
6.2. Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ е за сметка на СРЗ на Дружеството, като
облагането му с ДОД се извършва по реда и условията на ЗОДФЛ. Отговорност за
деклариране на сумите, получени като възнаграждение в този договор носи
УПРАВИТЕЛЯТ.
6.3. УПРАВИТЕЛЯТ има право да ползва социалните фондове на дружеството,
съгласно общите разпоредби на КТД, с изключение на тези, които са елемент от брутното
трудово възнаграждение.
V. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
8. (1) Настоящият договор се сключва за срок – 3/три години/ и влиза в сила от
…..
(2) Настоящият договор се прекратява, считано от датата на заличаване името на
УПРАВИТЕЛЯ в Търговския регистър.
(3) Договорът се прекратява:
Без вина на страните:
а) С изтичане на договора;
б) При преобразуване, прекратяване или ликвидация на дружеството;
в) Със смъртта на УПРАВИТЕЛЯ;
г) С поставяне на УПРАВИТЕЛЯ под запрещение;
д) При фактическа невъзможност на УПРАВИТЕЛЯ да упражнява функциите си по
този договор, продължила повече от два месеца;
е) По искане на УПРАВИТЕЛЯ, изразено писмено пред ДОВЕРИТЕЛЯ;
7.2. По вина на УПРАВИТЕЛЯ в следните случаи:
а) Действия на УПРАВИТЕЛЯ извън поставените му с Договора правомощия и
условия с договора;
б) Предоставяне от УПРАВИТЕЛЯ на ДОВЕРИТЕЛЯ на невярна информация за
състоянието на дружеството или съставяне и утвърждаване от УПРАВИТЕЛЯ на
документи с невярно съдържание;
в) Влошаване икономическото състояние на дружеството в резултат на действията
или бездействията на УПРАВИТЕЛЯ, но не по-рано от 6 месеца от влизане в сила на
настоящия договор;
99

г) при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от
свобода за умишлено престъпление от общ характер;
7.3. По вина на ДОВЕРИТЕЛЯ, когато той не изпълнява задълженията си по този
договор. В случай на прекратяване на договора по реда на:
- букви „б“, „е“ на т.7.1. на УПРАВИТЕЛЯ се заплаща обезщетение в размер на
едномесечното му възнаграждение по този договор;
- В случаи по т.7.2. УПРАВИТЕЛЯ възстановява полученото възнаграждение за
последните три месеца по този договор;
- В случаи по т.7.3. на УПРАВИТЕЛЯ се заплаща обезщетение в размер на
полученото възнаграждение за последните три месеца по този договор;
8.1. Когато към датата на прекратяване на настоящия договор УПРАВИТЕЛЯТ е
придобил право на пенсия за прослужено време и старост, той има право на обезщетение в
размер на последните две месечни възнаграждения; съгласно отчетната средна месечна
брутна заплата в „МБАЛ-Исперих“ ЕООД-град Исперих.
8.2. Ако е работил при същия работодател през последните 10 години – в размер на
6 месечни възнаграждения по този договор, /съгласно отчетната средна месечна брутна
работна заплата в „МБАЛ-Исперих“ ЕООД-град Исперих/ при положение, че не е ползвал
това право на друго основание. При изплащането на това обезщетение УПРАВИТЕЛЯТ
няма право на обезщетение по т.8.1. от този договор.
VI. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ
9. (1) При подписване на договора Управителят внася по сметка .......................на
„МБАЛ Исперих“ ЕООД, паричната гаранция за своето управление, в размер на 3месечното брутно възнаграждение.
(2) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и
след решението на Общински съвет Исперих за освобождаване от отговорност. На
връщане подлежат и начислените лихви върху внесената сума.
10. За забавено плащане от страна на ДОВЕРИТЕЛЯ, същият дължи на
УПРАВИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва, определена от БНБ за съответния
период.
11. За виновно причинени вреди на дружеството в резултат на неговото управление,
УПРАВИТЕЛЯТ дължи обезщетение.
12. ДОВЕРИТЕЛЯТ може едностранно да намали размера на възнаграждението до
30 пункта в случай, че УПРАВИТЕЛЯТ не изпълни негово решение. Ако в резултат от
това са настъпили вреди за дружеството, УПРАВИТЕЛЯТ дължи и обезщетение съгласно
ЗЗД.
VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
10. В случай на временна невъзможност да изпълнява длъжността си,
УПРАВИТЕЛЯТ се замества от лице, посочено от него. Ако временната
нетрудоспособност продължи повече от 30 дни, ДОВЕРИТЕЛЯТ определя друго лице за
УПРАВИТЕЛ, с което подписва анекс до завръщане на титуляра.
10.1. Изменения на този договор се извършват с писмено споразумение между
страните.
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10.2. Страните имат право да сключват анекс за допълнително заплащане съгласно
нормативната база на РБ.
10.3. При промяна в законодателството и икономическите условия, рефлектиращи
върху изпълнението на настоящия договор, задълженията на страните се конкретизират с
допълнителни съглашения към настоящия договор.
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
11. Възникналите между страните спорове по изпълнението на настоящия договор
се решават в съответствие с гражданското законодателство.
11.1. За неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и други
действащи нормативни актове.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.
Нещо повече, съдът приема, че възнаграждение се дължи и тогава, когато управителят
продължава да изпълнява задълженията си след изтичане на мандата, като според
съда правоотношението продължава да съществува по общо съгласие на страните – р.
150/2015 г.

ДОВЕРИТЕЛ:
ИНЖ. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

УПРАВИТЕЛ:

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1 - ТОПЪЛ
ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19“ по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решение №140 по Протокол №17 от 16.10. 2020 г. Общински съвет – Исперих взе
следните решения:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP0015.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане.
2. Потвърждава, че услугата «топъл обяд» ще се предоставя като местна дейност,
съгласно Закона за публичните финанси.
Междувременно, след примането на Решенията от ОбС- Исперих, настъпиха
промени в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05FMOP001-5.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“, касаещи наименованието на процедурата,
периодът, през който ще се предоставя услугата, както и разходът за едно лице на ден.
Наименованието на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ вече е BG05FMOP001-5.001- „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА
НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19“.
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Периодът, през който ще се предоставя услугата, е от 01.01.2021 до 27.04.2020 г., а
разходът за едно лице на ден става 2,70 лв.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме
следните
РЕШЕНИЯ
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05FMOP001-5.001 „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ
COVID - 19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP0015.001 „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19“ по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
2. Потвърждава, че услугата «топъл обяд» ще се предоставя като местна дейност,
съгласно Закона за публичните финанси.
Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител
на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля становището на председателя на комисията.
Заповядайте г- н Фераим.
Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ брой общински Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
съветници
7
7
7
0
0
Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин
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Айдън Хюсеин– председател на ПК по « Финанси и бюджет»
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 18.12.2020г. от 17.00ч.
след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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.
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Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и
духовни дейности»
На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 Хамид
Фикрет Хамид –за председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
5
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 22.12.2020 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1 - ТОПЪЛ
ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19“ по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 160
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05FMOP001-5.001 „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ
COVID - 19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP0015.001 „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19“ по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
2. Потвърждава, че услугата «топъл обяд» ще се предоставя като местна дейност,
съгласно Закона за публичните финанси.
Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител
на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.

ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектни предложения в
Кампания 2021 на проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Шукри.
Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда
и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на
заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния
план за действие по заетостта.
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В ПЕРИОДА 14.09.2020 – 06.01.2021 Г. СЕ ПРОВЕЖДА КАМПАНИЯ
ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПКБ ПРЕЗ 2021 Г.
Мерките, по които може да се кандидатства по време на кампанията са три:
– мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”;
– мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”;
– мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”.
Допустими проектни предложения по мярка М01 са:
- строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) в сгради или самостоятелни
обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на администрацията,
културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм;
- СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в областта на администрацията,
културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм, които са със статут на недвижима
културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги
отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационнореставрационни работи след обновяването им по ПКБ;
- СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, но
в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.
Допустими проектни предложения по мярка М02 са:
- СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено
обслужване в областта на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл.
висши, научни и академични звена и др. подобни); здравеопазването (лечебни заведения
за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др.
подобни); предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип
(дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация
и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални
центрове, звена „Майка и бебе”, приемна грижа и обществени трапезарии);
- СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в посочените по-горе области,
които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните
собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от
допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ;
- СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, но
в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.
Финансовата рамка на всяко проектно предложение по мярка М01 или М02 е, както
следва:
- общ бюджет – от 60 000 до 400 000 лв. с ДДС;
- финансиране от ПКБ – най-много 120 000 лв. с ДДС;
- съфинансиране от кандидата – най-малко 50% от общия бюджет за проектното
предложение.
Община Исперих подготвя две проектни предложения, съответно по мярка М01
или М02.
Първото проектно предложение «Създаване на по-благоприятна среда за
развитие на спортни дейности в спортна сграда в УПИ II -232, кв.66, гр. Исперих» по
мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” предвижда
ремонтни работи в помещенията Спортна зала, Тренировъчна зала и Покрив като основно
ще бъде ремонтиран покривът, ще се освежат помещенията и ще бъде подменена
дограмата.
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Общата стойност на проектното предложение е 82 182,00 лева с ДДС като
финансирането ще бъде осигурено съответно от ПКБ 50 % и от Община Исперих 50
%, съгласно изискванията на програмата.
Второто проектно предложение «Създаване на по-благоприятни условия за
работа на специалистите от извънболничната помощ, използващи южното крило на МБАЛ
– Исперих» по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” предвижда
основно ремонт на покрива и подмяна на част от дограмата по общите площадки на
втория и третия етаж на крилото.
Общата стойност на проектното предложение е на стойност76 455,00 лева с
ДДС като финансирането ще бъде осигурено съответно от ПКБ 50 % и от Община
Исперих 50 %, съгласно изискванията на програмата.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме
следните
РЕШЕНИЯ
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и изискванията на Кампания 2021 на проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
«Създаване на по-благоприятна среда за развитие на спортни дейности в спортна сграда в
УПИ II -232, кв.66, гр. Исперих» по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в
населените места” по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”, кампания 2021.
2. Дава съгласие Община Исперих да съфинансира проектното предложение с 50 %
от общата стойност, посочена в Приложение – Финансова рамка, а именно 41 091,00 лв. с
ДДС
Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител
на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
«Създаване на по-благоприятни условия за работа на специалистите от извънболничната
помощ, използващи южното крило на МБАЛ – Исперих» по мярка М02 „Подобряване на
социалната инфраструктура” по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”, кампания 2021.
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2. Дава съгласие Община Исперих да съфинансира проектното предложение с 50 %
от общата стойност, посочена в Приложение – Финансова рамка, а именно 38 228,00 лв. с
ДДС
Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител
на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля становището на председателя на комисията.
Заповядайте г- н Фераим.
Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ брой общински Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
съветници
7
7
7
0
0
Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – 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 18.12.2020г. от 17.00ч.
след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
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Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 Хамид
Фикрет Хамид –за председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
110

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
5
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 първото решението.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовното заседание на 22.12.2020 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектни предложения в
Кампания 2021 на проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР

За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П

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

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

За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 161
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и изискванията на Кампания 2021 на проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
«Създаване на по-благоприятна среда за развитие на спортни дейности в спортна сграда в
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УПИ II -232, кв.66, гр. Исперих» по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в
населените места” по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”, кампания 2021.
2. Дава съгласие Община Исперих да съфинансира проектното предложение с 50 %
от общата стойност, посочена в Приложение – Финансова рамка, а именно 41 091,00 лв. с
ДДС
Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител
на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих
Преминаваме към гласуване на второто проекто решение.

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

Редовното заседание на 22.12.2020 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектни предложения в
Кампания 2021 на проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

26.
27.
28.
29.

ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

За

П

За
За

П
П

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 162
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и изискванията на Кампания 2021 на проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
«Създаване на по-благоприятни условия за работа на специалистите от извънболничната
помощ, използващи южното крило на МБАЛ – Исперих» по мярка М02 „Подобряване на
социалната инфраструктура” по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”, кампания 2021.
2. Дава съгласие Община Исперих да съфинансира проектното предложение с 50 %
от общата стойност, посочена в Приложение – Финансова рамка, а именно 38 228,00 лв. с
ДДС
Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител
на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.

ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от
Кмета на община Исперих в периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
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Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за
одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени
средства от Кмета на община Исперих за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.
№
по ред

Отчетен месец

1.
м. 07.2020
2.
м. 08.2020
3.
м. 09.2020
Общо :

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

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

Отчетен месец

1.
м. 07.2020
2.
м. 08.2020
3.
м. 09.2020
Общо:

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

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

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

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета
на община Исперих за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. в размер на – 263,23 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на
община Исперих за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. в размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
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Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля становището на председателя на комисията.
Заповядайте г- н Фераим.
Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ брой общински Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
съветници
7
7
7
0
0
Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – 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 18.12.2020г. от 17.00ч.
след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ брой общински Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
съветници
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 Хамид
Фикрет Хамид –за председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6
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Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
5
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 22.12.2020 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1 - ТОПЪЛ
ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19“ по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ

За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П

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

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

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 163
На основание
чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета
на община Исперих за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. в размер на – 263,23 лв.
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2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на
община Исперих за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. в размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка отБейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за
одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени
средства от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2020 г. до
30.09.2020 г.
Отчетен месец
№
по ред
1.
м. 07.2020
2.
м. 08.2020
3.
м. 09.2020
Общо :

Извършени разходи за
командировки в страната и
получени средства от
Председателя на
Общински съвет - Исперих
40.00 лв.
0.00 лв.
10.00 лв.
50.00 лв.

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на
Председателя на общинските съвети се издават от кмета на общината.
№
по ред

1.
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Отчетен месец

м. 07.2020

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

2.
м. 08.2020
3.
м. 09.2020
Общо:

0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

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

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. в
размер на – 50.00 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. в
размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля становището на председателя на комисията.
Заповядайте г- н Фераим.
Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ брой общински Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
съветници
7
7
7
0
0
Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин
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Айдън Хюсеин– председател на ПК по « Финанси и бюджет»
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 18.12.2020г. от 17.00ч.
след разглеждането на докладната записка

Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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.
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Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и
духовни дейности»
На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на
18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 Хамид
Фикрет Хамид –за председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.12.2020г. от
17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
7
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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 18.12.2020г. от 17.00ч. след разглеждането на докладната записка
Общ брой общински Гласували общински „ За”
съветници
съветници
5
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
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.
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Няма.
Преминаваме към гласуване на решението.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовното заседание на 22.12.2020 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
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Общ брой на
общинските
съветници
29

Гласували общински
съветници

„ За”

„ Против”

„Въздържал се”

27

27

0

0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 164
На основание
чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. в
размер на – 50.00 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. в
размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно 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/
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