ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 21
от проведеното редовно заседание на Общински съвет - Исперих на
28.01.2021 година
Днес 28.01.2021 г. от 17.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет
Исперих.
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Заседанието е свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал.1, т.1 от Правилника за
организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-20923г.
За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момента 27 общински
съветници. Отсъстват общинските съветници: Енис Али и Даниел Димитров.
Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на
Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на Общински съвет Исперих е постъпила докладна записка С Вх.
№31 от 26.01.2021г. от Зейти Мехмед – общински съветник от „ Движение за права и
свободи“, Дамян Милев – общински съветник от „ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ“, Сали Назиф – общински съветник от „ Земеделски народен съюз“
относно Прилагане на чл. 34, ал.2 от Наредба № 26 на Общински съвет Исперих, приета с
Решение № 524, Протокол № 58 от 27.05.2015г. и определяне на допълнителното
възнаграждение на управителя на „ МБАЛ – Исперих“ ЕООД.
На основание чл. 40, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация мандат 2019-20923г. предлагам тази докладна записка да влезе за
разглеждане на днешното заседание като т.2 от проекто дневения ред.
За протокола да бъде отбелязано, че общинския съветник Даниел Димитров зае
местото си в залата и броя на присъстващите общински съветници в момента е 28.
Иматели други предложения по проекто дневния ред.
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване на предложението направено от мен
докладна записка С Вх. №31 от 26.01.2021г. от Зейти Мехмед – общински съветник от „
Движение за права и свободи“,
Дамян Милев – общински съветник от „
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“, Сали Назиф – общински съветник от „
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Земеделски народен съюз“ относно Прилагане на чл. 34, ал.2 от Наредба № 26 на
Общински съвет Исперих, приета с Решение № 524, Протокол № 58 от 27.05.2015г. и
определяне на допълнителното възнаграждение на управителя на „ МБАЛ – Исперих“
ЕООД да влезе като т.2 в дневния ред на днешното заседание.
Преминаваме към гласуване.
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
28
28
0
0
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги гласуваме дневния ред с направеното предложение. Заповядайте.
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: Промяна в управлението на „МБАЛ Исперих” ЕООД, гр. Исперих
2. Докладна записка от Зейти Мехмед – общински съветник от „ Движение за
права и свободи“, Дамян Милев – общински съветник от „ ДЕМОКРАТИЧНА
БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“, Сали Назиф – общински съветник от „ Земеделски
народен съюз“
Относно: Прилагане на чл. 34, ал.2 от Наредба № 26 на Общински съвет Исперих,
приета с Решение № 524, Протокол № 58 от 27.05.2015г. и определяне на допълнителното
възнаграждение на управителя на „ МБАЛ – Исперих“ ЕООД .
3. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите
от нейното управление за 2020г.
4. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2021 год.
5. Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД,
гр.Исперих на 17.02.2021г
6. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Актуализиране на Програмата за реализиране на Общинския план за
развитие 2014-2020 г. към Приоритетна област I. Фокуси на растеж, Мярка 1.5. Поетапно
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и приоритетно обновяване на публичните пространства, основни инфраструктури и важни
обществени сгради
7. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова помощ
към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ ИСПЕРИХ
8. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроени
поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Тодорово и с.Подайва, община Исперих.
9. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост,
находящ се в с. Вазово, община Исперих чрез публичен търг.

10. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост,
находящ се в с. Райнино, община Исперих чрез публичен търг.
11. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Актуализиране на месечните наемни цени на общинските жилища, собственост
на Община Исперих през 2021год
12. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на
жилищата – собственост на община Исперих за 2021 год.
13. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Продажба на застроен поземлен имот II-3 в квартал 9 по регулационния
план на с.Къпиновци на собственика на законно построените сгради в имота.
14. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Продажба на застроен поземлен имот VIII-322 в квартал 45 по
регулационния план на с.Тодорово на собственика на законно построените сгради в
имота.
15. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Промяна на Решение №151 по Протокол №20 от 22.12.2020год. на
Общински съвет – Исперих по отношение на допусната фактическа грешка
16. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана
от държавата дейност
17. Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община
Исперих.
Относно: Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих
през 2020г.
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18. Докладна записка отАксел Кючюк – заместник кмет на община
Исперих.
Относно: Приеманe на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Исперих за 2021 г.
19. Разни.
Преди да преминат към разглеждане на докладните записки общинския съветник
Сали Назиф поиска думата.
Сали Назиф – общински съветник от „ Земеделски народен съвюз“
Уважаеми общински съветници,
Преди да преминем към разглеждане на докладните записки предлагам с
едноминутно мълчание да почетем паметта на жертвите от COVID 19 наши
съграждани, а именно: Бехчет Сюлейман – общински съветник и бивш Областен
управител, Ангел Николов , д-р Емилия Методиева и много други.
/ всички общински съветници с едноминутно мълчание почетоха паметта на
жертвите от COVID 19 /
ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВЕН РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Промяна в 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
„МБАЛ – Исперих“ ЕООД е учредено като еднолично дружество с ограничена
отговорност на основание Заповед №РД 20-27/27.07.2000г. на Министъра на
здравеопазването. С решение №223 протокол №29 /21.06.2013г от заседание на Общински
съвет Исперих, доктор Абдуллах Шабестари Заргар е избран за Управител на болничното
заведение, за срок до провеждане на конкурс.
Приетият Закон за публичните предприятия /Обн. - ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г.;
изм., бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.; изм. и доп., бр. 85 от 02.10.2020 г., в
сила от 02.10.2020 г.; изм., бр. 96 от 10.11.2020 г., в сила от 10.11.2020 г. / поставя доктор
Заргар в невъзможност да упражняване правата на управител на търговското дружество,
което по смисъла на закона се явява публично предприятие.
С цел спаазване на законовите изисквания и предид обявената конкурсна
процедура за избор на Управител на „МБАЛ Исперих“ ЕООД и сроковете за влизане в
сила на цитираните разпоредби, е необходимо Общински съвет Исперих да избере
временно управител на „МБАЛ Исперих“ ЕООД, който да отговаря на посочените
изисквания, а именно:
„Управител или член на колективен орган за управление и контрол на публично
предприятие може да бъде български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на
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държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария.“

Имайки предвид горното предлагам Общински съвет Исперих да приеме следните
РЕШЕНИЯ:
На основание 21, ал.1, 23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21 от Търговския
закон и чл.10 от „Наредба №26/на ОбС Исперих/ За условията и реда за упражняване
правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори
за съвместна дейност
Общински съвет Исперих РЕШИ:
1. Освобождава доктор Абдулах Заргар Шабестари, като управител на „МБАЛ Исперих“
ЕООД, поради това че същият не отговаря на изискванията на чл.20, ал.1 от Закона за
публичните предприятия, считано от 02.02.2021г.
2. Освобождава от отговорност доктор Абдулах Заргар Шабестари, като управител на
„МБАЛ Исперих“ ЕООД,за периода на действие на договора за управление.
3. Избира доктор Иван Гайдаровза управител на „Многопрофилна болница за активно
лечение Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, със седалище и адрес на управление гр. Исперих,
ул. „Ахинора“ №39, със срок до избиране на управител чрез проведен конкурс.
4. Възлага на Кмета на Община Исперихда сключи договор за възлагане управлението на
еднолично търговско дружество с общинско имущество с ограничена отговорност „МБАЛ
Исперих“ ЕООд с доктор Иван Василев Гайдаров, български гражданин, неосъждан,
притежаващ висше образование „Медицина“ - специалист по анестезиология и
реанимация, допълнителна професионална квалификация „Здравен мениджмънт“.
5. Определя Възнаграждение на Управителя в размер на 400/Четиристотин/ на Сто от
отчетната средна месечна брутна заплата в „МБАЛ – Исперих“ ЕООД гр. Исперих.
6. Утвърждава Договор за управление на ''МБАЛ – Исперих'' ЕООД неразделна част от
настоящето решение.
7. Възлага на доктор Иван Василев Гайдаров, в качеството на управител да подаде
заявление за вписване на промени в обстоятелствата в Общинско дружество „МБАЛ
Исперих“ ЕООД гр. Исперих в агенцията по вписванията.
8. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване защита на
особено важни и значими обществени интереси, да се допусне предварително изпълнение
на решенията. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на
оспорване в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.
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.
5

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,
се подписа настоящият договор, 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.
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.
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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, ако не е регистрирано.
3.12 Да организира вписване на промените в обстоятелствата на дружеството в Търговския
регистър в 7-дневен срок от подписването на настоящия договор.
3.13 Управителят 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.
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.
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V. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7. (1) Настоящият договор се сключва за срок – до конкурс 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.
VI. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ
9. При подписване на договора Управителят внася по сметка .......................на
МБАЛ Исперих ЕООД, паричната гаранция за своето управление, в размер на 3-месечното брутно
възнаграждение.
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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.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната записка бе внесена късно и поради тази причина бе разгледана на заседание на

ПК по « Младежта, спорта и туризма», ПК по» Образование, култура и духовни
дейности», ПК по « Здравеопазване и социални дейности».
Моля, председателя на ПК по « Здравеопазване и социални дейности» за
становище.
Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални
дейности»
На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на
22.01.2021г. от 14.00ч. 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 „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
22.01.2021г. от 13.00ч. 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 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 21.01.2021г. от 14.00ч. 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.
Заповядайте г-н Аргилов
Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 22.01.2021г. от
13.30ч 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 „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.
Благодаря.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли?
Няма.
Преминаваме към поименно гласуване
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовното заседание на 28.01.2021 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Промяна в 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.
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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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”

28

28

0

0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 165
На основание 21, ал.1, 23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21 от Търговския
закон и чл.10 от „Наредба №26/на ОбС Исперих/ За условията и реда за упражняване
правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори
за съвместна дейност
Общински съвет Исперих РЕШИ:
1. Освобождава доктор Абдулах Заргар Шабестари, като управител на „МБАЛ Исперих“
ЕООД, поради това че същият не отговаря на изискванията на чл.20, ал.1 от Закона за
публичните предприятия, считано от 02.02.2021г.
2. Освобождава от отговорност доктор Абдулах Заргар Шабестари, като управител на
„МБАЛ Исперих“ ЕООД,за периода на действие на договора за управление.
3. Избира доктор Иван Гайдаровза управител на „Многопрофилна болница за активно
лечение Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, със седалище и адрес на управление гр. Исперих,
ул. „Ахинора“ №39, със срок до избиране на управител чрез проведен конкурс.
4. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор за възлагане управлението на
еднолично търговско дружество с общинско имущество с ограничена отговорност „МБАЛ
Исперих“ ЕООД с доктор Иван Василев Гайдаров, български гражданин, неосъждан,
притежаващ висше образование „Медицина“ - специалист по анестезиология и
реанимация, допълнителна професионална квалификация „Здравен мениджмънт“.
5. Определя Възнаграждение на Управителя в размер на 400/Четиристотин/ на Сто от
отчетната средна месечна брутна заплата в „МБАЛ – Исперих“ ЕООД гр. Исперих.
6. Утвърждава Договор за управление на ''МБАЛ – Исперих'' ЕООД неразделна част от
настоящето решение.
7. Възлага на доктор Иван Василев Гайдаров, в качеството на управител да подаде
заявление за вписване на промени в обстоятелствата в Общинско дружество „МБАЛ
Исперих“ ЕООД гр. Исперих в агенцията по вписванията.
8. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване защита на
особено важни и значими обществени интереси, да се допусне предварително изпълнение
на решенията. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на
оспорване в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.
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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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 № 165, по
Протокол № 21 от 28.01.2021г. 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 ……………………….., наричан УПРАВИТЕЛ,
се подписа настоящият договор, 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.
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
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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, ако не е регистрирано.
3.12 Да организира вписване на промените в обстоятелствата на дружеството в Търговския
регистър в 7-дневен срок от подписването на настоящия договор.
3.13 Управителят 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:
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 – до конкурс и влиза в сила от …..
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(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.
VI. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ
9. При подписване на договора Управителят внася по сметка .......................на
МБАЛ Исперих ЕООД, паричната гаранция за своето управление, в размер на 3-месечното брутно
възнаграждение.
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.
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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.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.

Давам думата на д-р Заргар.
Д-р Абдулах Заргар – Управител на « МБАЛ – Исперих» ЕООД.
Уважаеми приятели,
Благодаря Ви на всички, уважавам ви всички вас, макар и да нямам уважение към
мен от някои от вас и въпреки подигравките от някои към моята националност и заплатата
ми, аз ви благодаря. Борих се за болницата и стигнахме някакво ниво, може и да не е това
което искаме, но все пак е по добре отколкото сме били. Аз съм тук защото имам
усещането че обществото ме иска и съм тук в този град докато обществото ме иска.
Уверявам ви, че ще помагам на д-р Гайдаров докато той желае това, и му пожелавам
успех. За мен най-важното е болницата да е в добри ръце и пациентите да знаят, че ще
бъдат лекувани.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.

Заповядайте д-р Гайдаров.
Д-р Иван Гайдаров – анестизеолог в « МБАЛ – Исперих» ЕООД
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми общински съветници,
Благодаря за оказаното ми доверие.Благодаря и на д-р Заргар за съдействието и
помоща, която до сега ми е оказвал за да може всички тези промени в управлението да
преминат без сътресение и болницата да не усети промяната в управлението, защото в
живота си съм бил свидетел на такива промени, които водят до нехубави неща. Надявам
се, че и аз ще успея да оправдая вашето доверие. Благодаря.
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодарим ви д-р Гайдаров и успех.
Преминаваме към следваща точка от дневния ред.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Докладна записка от Зейти Мехмед – общински съветник от „ Движение за
права и свободи“, Дамян Милев – общински съветник от „ ДЕМОКРАТИЧНА
БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“, Сали Назиф – общински съветник от „ Земеделски
народен съюз“
Относно: Прилагане на чл. 34, ал.2 от Наредба № 26 на Общински съвет Исперих,
приета с Решение № 524, Протокол № 58 от 27.05.2015г. и определяне на допълнителното
възнаграждение на управителя на „ МБАЛ – Исперих“ ЕООД .
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мехмед.
Зейти Мехмед – общински съветник от „ Движение за права и свободи“
Уважаеми общински съветници,
В изпълнение на чл.51а, ал.2 от Закона за общинската собственост с Решение №524,
Протокол №58 от 27.05.2015г ОС-Исперих е приел Наредба №26 за условията и реда за
упражняване правата на собственост на община Исперих в търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за
сключване на договори за съвместна дейност, където в Раздел ІХ намира приложение
цялостната регулация по отношение на изискванията за определяне на възнаграждението
на членовете на изпълнителните и контролните органи в общинските търговски
дружества.
Разпоредбата на чл.34, ал.2 от Наредба №26 на ОС-Исперих, дава право на управителите
на общински търговски дружества, да получават допълнително възнаграждение при
наличие на положителен годишен финансов резултат на предприятието. Стратегията на
разпоредбата е ясна- управителите на търговските дружества се насърчават да постигнат
високи финансови резултати като адекватно и ефективно управляват ресурсите на
предприятието.
Терминът „право“ в чл.34, ал.2 от Наредба №26 на ОС-Исперих кореспондира с
насрещното задължение на ОС-Исперих да даде съгласие за допълнително
възнаграждение, изчислен на база годишния финансов резултат на предприятието.
Досегашната практика на ОС-Исперих е ясно доказателство, че горецитираната
разпоредба е забравена и нито веднъж не е приложена, по отношение на управителя на
„МБАЛ-Исперих“ ЕООД.
Предлагаме разпоредбата на чл.34, ал.2 от Наредба №26 на ОС-Исперих да се изпълни по
отношение на управителя на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД, гр.Исперих и съображенията ни за
това са общоизвестни факти.
През 2013 година, когато д-р Заргар пое управлението на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД
финансово-икономическото състояние на лечебното заведение беше много критично и
беше пред ликвидация.
Видно от финансовите отчети на МБАЛ-Исперих от 2012 година и Одитния доклад от
извършения извънпланов вътрешен одит за 2012 година е налице декапитализация към
31.12.2012 година в размер на минус 28 /двадесет и осем/ хиляди лева. Показателите
характеризиращи финансовото състояние на дружеството са динамични и отрицателни
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величини, което е израз на сериозни затруднения и невъзможност за навременно
покриване на изискуемите се задължения, както и зависимост спрямо външни кредитори.
През 2012 година натрупаната загуба от минали години е минус 460/четиристотин и
шестдесет хиляди/ лева, от която 408/четиристотин и осем хиляди/ лева от стари години и
52/петдесет и две хиляди/ лева за 2012 година.
В резултат на адекватно и ефективно управление на ограничените ресурси на „МБАЛИсперих“ ЕООД, още същата година / 2013 г./ лечебното заведение реализира печалба в
размер на 155/сто и петдесет и пет хиляди/ лева. Видно от финансовите отчети на МБАЛИсперих, тенденцията се запазва и през следващите години. Към настоящия момент
лечебното заведение е в стабилно финансово-икономическо състояние.
Уважаеми общински съветници,
Предвид гореизложено предлагаме Общински съвет- Исперих да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.34, ал.2 във връзка с ал.1 от Наредба №26 на ОС-Исперих за условията и
реда за упражняване правата на собственост на община Исперих в търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за
сключване на договори за съвместна дейност
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Определя допълнително възнаграждение на управителя на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД в
размер на 10% /десет процента/ от положителния годишен финансов резултат на
лечебното заведение за периода 2019 година и 2020 година.
2.След влизане в сила, настоящото решение да се доведе до знанието на главния
счетоводител на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД за изпълнение.
3.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред Административен съд–
Разград.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Мехмед.
Желаещи да вземат отношение по докладната записка.
Заповядайте г-н Хаккъ.
Юнуз Хаккъ – общински съветник от « ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ –
ОБЕДИНЕНИЕ»
Уважаеми общински съветници,
Става въпрос за 2020 година. Месец август на същата година беше казано, че
МБАЛ – Исперих е в затруднено положение,и цялата общественост тръгна да я подкрепя.
Общински съвет гласува да бъдат отпуснати 90 х.лв., земеделците помогнаха, както и
много други, кой с каквото може. Сега гласуваме печалба, дори и пет лева да има
болницата, въпроса е ……..Ние влизаме в една бонус схема, незнам колко лева е помоща,
но тя беше голяма. Всички помагахме за да стъпи болницата на крака. Да не стане така, че
болницата утре пак да изпадне в тази ситуация и ние да се чудим от къде да събираме
пари.
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Други желаещи да вземат отношение.
Заповядайте г-н Димитров.
Даниел Димитров – общински съветник от БСП.
Уважаеми общински съветници,
Аз внесох изменението в Наредба № 26 през 2015г. именно за това да може да
стимулира управителите на търговските дружества за да могат да реализират печалба.
Това не е било случайно за този момент. Тогава трите общински дружества – « МБАЛ –
Исперих, Общинска аптека, Лудогорска слава бяха на загуба и разпоредбата на този текст
беше именно за това да стимулираме управителите на тези общинска дружества да
реализират печалба и ние след това да определим възнаграждение за да стимулираме
управителите на общинските дружества. Това се случи в МБАЛ – Исперих и общинска
аптека. Четох докладната много добре. Не знам колегите, които са вносители докладната
записка дали са я чели, текста на Наредба № 26 този член. Уважаеми колеги, това се
прави ежегодно, а не през година две или три. Да, няма давност за изплащане на тези
възнаграждения, но какво ще направим след като печалбата за 2019г. с текущата печалба
в размер на 188 188,94 лв. да се заличи непокритата загуба от минали години в размер на
168 349,44 лв. и печалбата от 10% сме прехвърлили в резерва съгласно ЗКПО За 2020г.
какво ршение определяте след като не сме приели годишния финансов отчет. Какво е това
решение за периода 2019-2020г. Кой период на 2019-2020г. от м.януари.2019 до
м.декември 2020г. Няма такъв данъчен период за да определяме нещата по този начин.
Излагате общинския съвет и подлагате на унизително отношение д-р Заргар. Извинявайте
д-р Заргар преди осем години преди да дойдете в тази зала казвам го на всеслушание
бяхте на среща предварително с мен и Гюнай Хюсмен така ли е д-р Заргар? Аз не съм
против д-р Заргар, но в момента подлагате него на унизетлно отношение. Това решение е
незаконосъобразно в този вид. Господин Назиф кажете ми колко е печалбата за 2020г. на
дружеството. Все още не е приет отчета Не може без да е приет годишния отчет ние да
приемаме това, ами ако е в загуба какво правим? Какви 10% ако е в загуба? Ставаме
смешни. Още не е приет финансовия отчет за 2020г. за да определяме допълнително
възнаграждение за управителя. Дори и да не е управител ние можем да му платим със
задна дата. Проблема е, че гласуваме в момента едно незаконосъобразно решение. Това
решение е едно правно нищо.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Димитров.
Други желаещи.
Заповядайте г-н Назиф.
Сали Назиф – общински съветник от « Земеделски народен съюз»
Уважаеми общински съветници,
Смятах да не вземам отношение. В докладната записка не се споменават никакви
цифри, а говорим за проценти. Даже не 20% както е в Наредба № 26, а говорим за 10%.
Тук е момента да решим колко реално може да бъде.
Чувствам се омерзен защото се подлага на обсъждане всичко това. Понеже и аз съм
управител на някакво общинско заведение за мен е грозно, и хора които си нямат понятие
за нещата да коментират и дават мнения. Тук в общинския съвет ние можем да спорим за
какво ли не, но да излезем пред обществото и да говорим какво ли не не е красиво. Искам
да се извиня на д-р Заргар и д-р Гайдаров ако съм ги засегнал с тази докладна нямал съм
нищо против и даже мислех, че всички ще сме съгласни. Благодаря колеги гласувайте по
съвест.
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мехмед.
Зейти Мехмед – общински съветник от « Движение за права и свободи»
Уважаеми общински съветници,
С тази докладна нищо друго не щем да целим освен да изпълняваме решението,
които е вземат от Общински съвет Исперих. Наистина по предложение на г-н Димитров е
приета тази промяна в наредбата. Присъствали са на това заседание 26 съветника и всички
са гласували «ЗА» за този член от наредбата. И наистина един такъв стимул ща донесе до
добри резултати. МБАЛ – Исперих е едно сериозно дружество, в което работят 160 души
персонал / изброени бяха/. Щом тази болница през тези години е в това състояние
благодарение на д-р Заргар, нищо не ни пречи да изпълним едно решение което е вземато
през 2015г. да стимулираме до 20% в сайта е останало старото, но е прието до 20%. В този
член и алинея няма никакви пояснителни неща. Годината е приключила и остава главния
счетоводител да каже дали е на печалба или загуба дружеството през 2020г. И ако е на
печалба върху печалбата 10%, въобще не се коментират някакви цифри. Ето защо много
ви моля достатъчно в общественото пространство се пуснаха едни неверни цифри с което
се настройва гражданското общество към нас като институция общински съвет . Когато
общински съвет взема такива решения трябва да следи и за тяхното изпълнение, не
избирателно когато му дойде времето да забравим за едно и да подкрепим друго. От тези
наредби ние също получаваме заплати, кмета получава, председателя получава и ние . Ние
изпълняваме наредбите и аз от тази трибуна не се моля за някакви финансови средства за
д-р Заргар, излязъл съм да подсетя, че има едно вземато решение и ние трябва да го
изпълним. Не се искат средства за стари периоди. Много добре занем д-р Заргар като
дойде в тази болница същата имаше задължения около 460 х.лв. Само за една година тези
задължения са изчистени и през 2013 г. болницата е на печалба 155 х.лв. От тук нататък аз
не виждам какво трябва да коментираме. Единственото предложение е да изпълним
Наредба № 26, чл.34, ал.2, което е прието по ваше предложение г-н Димитров.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Мехмед.
Заповядайте г-н Димитров
Даниел Димитров – общински съветник от БСП.
Предложението ми г-н Мехмед което съм направил през 2015г относно промяна в
Наредба № 26 няма да си го променям, защото виждам че то работи, няма основание за
промяна. Четете си вашата докладна. Терминът право в чл. 34, ал. 2 г-н Назиф от
Наредба № 26 кореспондира с насрещното задължение на Общински съвет Исперих да
даде съгласие за допълнително възнаграждение изчислено на база годишния финансов
резултата на предприятието. Ние нямаме годишен финансов резултат на дружеството за
2020г. / дискусия между общинските съветници/.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Заповядайте г-н Хаккъ.
Юнуз Хаккъ – общински съветник от « ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ –
ОБЕДИНЕНИЕ»
Уважаеми общински съветници,
Поставяме и д-р Заргар в неудобно положение. В клипа, който пуснах никъде не
споменавам някаква сума, а говоря за проценти. Вие сте управител на държавно
учреждение това не означава че другите хора пасат трева. През месец май вие казахте, че
20

сте в трудна ситуация и хората ви донесоха кой каквото може, помогнаха ви с пари и
хринетлни продукти, а сега излиза че сте на печалба. Уважението към тези хора които
подкрепиха дружеството и тези приходи влизат в болницата, финансовия отчет е за
приходи и разходи и когато приходите са повече се получава излишък. От един месец аз
помагам на този човек с подписката, а сега ме гледа накриво защото съм изказал мнение.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Хаккъ.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – общински съветник от «ГЕРБ».
Уважаеми общински съветници,
Искам да благодаря на д-р Заргар за това, което направи за общинската болница.
Признателни сме за всичко това, което той постигна. В момента колеги правим един цирк,
изказваме се неподготвени и се обръщам лично към общинския съветник Юнуз Хаккъ ,
който смесва даренията с приходите и разходите, тези две неща нямат нищо общо
помежду си. Вносителите на докладната г-н Димитров са имали смятам, че след като
излезе годишния отчет на дружеството да се определи 10% върху печалбата, не смята че е
проблем да се приеме като решение сега.И смята, че по правилно щеше да бъде това
предложение да бе направено от Кмета на общината. Смятам, че всички трябва да
подкрепим проекта за решение по тази докладна, тъй като д-р Заргар го заслужава.
Благодаря.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо Митева.
Заповядайте д-р Заргар.
Абдулах Заргар – Управител на « МБАЛ – Исперих».
Уважаеми общински съветници,
Приготвил съм си на един лист какво е постъпило и 90 х.лв. не е някаква сума. Ние
с д-р Гайдаров знаем, че ако не бяхме …..болницата отдавна беше във фалит. Ние имаме
средно по 25 х.лв. за лекарства в болницата, а през ноември и декември имахме разходи за
125 х.лв. Разбирате ли, че вашите 90 х.лв. нищо не означават. Ние привлякохме средства и
от Министерството на здравеопазването точни цифри не искам да казвам, само искам да
кажа че нашите санитари не трабва да се оплакват, сестрите също, защото правим всичко
заедно не само аз. Средна заплата през ноември и декември една санитарка в болницата
взема средно 2 000 лв. разбиратели какво ви казвам. Това е защото когато вляза в
отделението виждам сестрата с абоката в ръка излиза и работи, мен ме е срам, аз пари не
искам от вас, тези пари които ще взема нека не заблуждаваме хората по това какво е
написано във Фейзбек. Аз не съм за тези 40 000лв. г-н Фераим знае от какво семейство
произхождам. Тези средства, които ще взема под ръководството на д-р Гайдаров ще ги
оставя за болницата дали ще вземем искам да направя асансьор в болницата или за
аппаратура.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Иска ли друг думата.
Няма.
Моля, да преминем към гласуване. В гласуването няма да участва общинския
съветник Гюнел Мюсреф.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовното заседание на 28.01.2021 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Зейти Мехмед – общински съветник от „ Движение за
права и свободи“, Дамян Милев – общински съветник от „ ДЕМОКРАТИЧНА
БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“, Сали Назиф – общински съветник от „ Земеделски
народен съюз“
Относно: Прилагане на чл. 34, ал.2 от Наредба № 26 на Общински съвет Исперих,
приета с Решение № 524, Протокол № 58 от 27.05.2015г. и определяне на допълнителното
възнаграждение на управителя на „ МБАЛ – Исперих“ ЕООД .
№

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

П
П
П
П
П

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

№ 166
На основание чл. 21, ал.1, т.23 предложение първо от ЗМСМА и във връзка с чл.34, ал.2
във връзка с ал.1 от Наредба №26 на ОС-Исперих за условията и реда за упражняване
правата на собственост на община Исперих в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори
за съвместна дейност
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Определя допълнително възнаграждение на управителя на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД в
размер на 10% /десет процента/ от положителния годишен финансов резултат на
лечебното заведение за периода 2019 година и 2020 година.
2.След влизане в сила, настоящото решение да се доведе до знанието на главния
счетоводител на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД за изпълнение.
3.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред Административен съд–
Разград.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите
от нейното управление за 2020г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
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В изпълнение на задълженията по чл.66а от Закона за общинската собственост, чл.
9, ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на община Исперих, Кметът на общината ежегодно предоставя на Общинския
съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление.
Предлагам на Вашето внимание Годишен отчет за състоянието, управлението и
разпореждането с общинската собственост и резултатите от нейното управление през
2020г. Отчетът съдържа информация за извършеното от Общинската администрация по
актуването и деактуването на общинските имоти, отдаване на общински недвижими
имоти под наем и разпоредителни действия с общински имоти. Подробно са описани
осъществените през отчетния период сделки и постъпилите в Общината приходи.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме
следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал1, т.8, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската
собственост и съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от
нейното управление за 2020г. по Приложение 1.
2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането и.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.
Приложение 1
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И
РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА
ИСПЕРИХ ЗА 2020г.
В изпълнение на задълженията по чл.66а от Закона за общинската собственост, чл.
9, ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на община Исперих, Кметът на общината най- малко един път в годината
предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и
резултати от нейното управление по видове и категории обекти. Настоящият отчет
анализира управлението и разпореждането с общинско имущество при община Исперих за
периода 01.01.2020г. до 31.12.2020г.
Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за
2019г. бе приета с Решение № 30 по Протокол № 5 от 30.01.2020г. и актуализирана с
Решения № 97 и 98 по Протокол № 12 от 25.06.2020г.; Решение № 118 по Протокол № 14
от 27.08.2020г.; Решения № 131, 132 и 133 по Протокол № 15 от 18.09.2020г.;Решения №
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138 и 139 по Протокол № 17 от 16.10.2020г.; Решения № 145 и 146 по Протокол № 19 от
26.11.2020г.
Отчетът включва следните основни раздели:
I. Състояние на общинската собственост – съставените актове за общинска
собственост през 2020г. са общо 72 броя, като:
- актове за публична общинска собственост - 9 броя
- актове за частна общинска собственост – 63 броя
Броят на отписаните актове за общинска собственост през отчетния период са общо
22 броя, като имотите са отписани поради отпаднала необходимост да са общинска
собственост на основание извършени разпоредителни сделки, представени документи за
собственост и др.
II. Управление и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост.
1.Общински помещения, отдадени под наем – към 31.12.2020г. действащи са общо 49
броя договори за наем на помещения, от които 15 броя са договори за наем на павилиони
на Общински пазар Исперих, 34 договора са за наем на помещения в града и селата.
Постъпилите приходи от наеми на общински помещения са в размер на 108 923,80 лева.
2. Общински терени и тротоарни площи, отдадени под наем – постъпилите приходи от
тези наеми са в размер на 27 130,22 лева. През отчетната година са сключени 11 броя
договори за общински терени и тротоарни площи.
3. Наем на общински жилища – Към м.декември 2020г. действащите договори са 23
броя, като три общински жилища са свободни. Годишните приходи от този вид наеми са в
размер на 20 049.92 лева.
4. Такси за ползване на Общински пазар – постъпленията са в размер на 31 572.20
лева.
5. Такси от общински пазар за издаване на разрешения е в размер на 1 935.00 лева.
III. Управление на земеделски имоти и дворни места - от наем земеделски земи и
дворни места постъпленията през годината са в размер на 517 859,43 лева
1. Отдаване под наем на дворни места - действащи през годината са общо 77 броя
договори за наем на общо 112 броя дворни места и постъпилите приходи са в размер на 4
873,39 лева.
2. Отдаване под наем на маломерни земеделски имоти – През отчетната година са
сключени 55 броя договори. Постъпилите приходи са в размер на 8 540,94 лева.
3. Отдаване под наем на пасища, мери – с Решение № 52 по Протокол № 8 от
19.03.2020г. на ОбС-Исперих се определиха условията за отдаване под наем на общински
имоти с начин на трайно ползване пасища, мери като през отчетната година действащи са
43 броя договори за наем и общият размер на приходите, постъпили по тези договори през
годината са в размер на 49 335,70 лева.
4. Отдаване под наем на общински пътища – За селскостопанската 2019/2020г. въз
основа на списък от Областна Дирекция „Земеделие“ – Разград и Решение №
14/02.12.2019г. на ОбС Исперих през 2020г. са сключени 65 броя договори за 967,858
дка. Постъпилите наеми са в размер на 52 025,95 лева.
5. Отдаване под наем на земеделски земи - действащите през 2020г. договори за наем
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на тези земи е както следва:
- петгодишните договори с начало 2020/2021 селскостопанска година са 12 броя за 24
поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на 57 410,27 лева.
- петгодишните договори с начало 2019/2020 селскостопанска година са 42 броя за 190
поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на 197 704,24 лева.
- петгодишните договори с начало 2018/2019 селскостопанска година са 114 броя за 314
поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на 75 820,86 лева .
- многогодишните договори са 21 броя и събраният наем от тези договори е в размер на
72 148,08 лева.
IV. Управление на общинския горски фонд – с Решение № 73 по Протокол № 10 от
23.04.2020г. на ОбС Исперих се определиха условията за провеждане на тръжна
процедура за ползване на маркирана дървесина от общински гори по обекти, като същите
приключиха както следва:
-За обект №1 се сключи договор № 162 от 30.07.2020г. на стойност 83 320,00 лева без
ДДС.
-За обект №2 се сключи договор № 122 от 06.07.2020г. на стойност 94 465,00 лева без
ДДС.
-За обект №3 се сключи договор № 120 от 03.07.2020г. на стойност 80 130,00 лева без
ДДС.
Общият размер на очакваните приходи от управлението на общинския горски фонд е
в размер на 257 915 лева. Постъпленията се реализират през различните месеци в
зависимост от извършената сеч. От сключените договори през 2019г. и 2020г. през
отчетната година са постъпили 271 995,33 лева.

V. Разпореждане с имоти и вещи – частна общинска собственост.
В изпълнение на Решения на Общински съвет Исперих през отчетната 2020г. са
реализирани следните разпоредителни сделки:
1. Продажба на 208/1342 идеални части от улична регулация, придаваеми към УПИ
IV -294, квартал 48 по плана на с.Тодорово и 56/1290 идеални части от улична регулация,
придаваеми към УПИ V-294, квартал 48 по плана на с.Тодорово.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 084,51 лева.
2. Продажба на застроен поземлен имот XXV-252 в квартал 65 по регулационния
план на гр.Исперих с начин на трайно ползване за жилищно застрояване с площ 1 076
кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. „Преспа“ № 5.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 994,00 лева.
3. Продажба на 13/1145 идеални части от улична регулация, придаваеми към УПИ
VII-4 в квартал 5 по регулационния план на с.Подайва.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 48,75 лева.
4. Продажба на незастроен поземлен имот IV-3 в квартал 1 с начин на трайно
ползване за жилищно застрояване с площ 852 кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул.
„Пирин“ по регулационния план на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 338,00 лева.
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5. Продажба на 48/1315 идеални части от улична регулация, придаваеми към УПИ
IХ-129 в квартал 15 по регулационния план на с.Лудогорци.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 136,00 лева.
6. Продажба на незастроен поземлен имот № 61875.33.351 с начин на трайно ползване
незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 193 кв.м с местонахождение с.Райнино, ул.
„Опълченска“ по кадастралната карта на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 920,00 лева.
7. Продажба на 23/706 идеални части от улична регулация, придаваеми към УПИ III1855 в квартал 120 по регулационния план на гр.Исперих.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 176,00 лева.
8. Продажба на застроен поземлен имот № 10135.2517.5049 с начин на трайно
ползване за почивен лагер с площ 5038 кв.м и сграда с местонахождение гр.Варна, СО
„Манастирски рид“, Бялата чешма по кадастралната карта на гр.Варна.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 406 800,00 лева.
9. Продажба на незастроен поземлен имот I-2 в квартал 1 с начин на трайно ползване
за жилищно застрояване с площ 745 кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. „Васил
Левски“ по регулационния план на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 004,00 лева.
10. Продажба на застроен поземлен имот XIV-19, квартал 17 отреден за жилищно
застрояване с площ 1 412 кв.м с местонахождение с.Йонково, ул. „Христо Смирненски“
№ 12 по регулационния план на селото на собственика на законно построените в имота
сгради.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 948,30 лева.
11. Продажба на незастроен поземлен имот III-4 в квартал 9 с начин на трайно
ползване за жилищно застрояване с площ 1200 кв.м с местонахождение с.Къпиновци, ул.
„Лудогорие“ по регулационния план на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 345,00 лева.
12. Продажба на четвърти етаж от административна четириетажна сграда, построена в
УПИ I, квартал 82 по плана на гр.Исперих с адрес гр.Исперих, ул. „Христо Ясенов“ № 2.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 51 640,00 лева.
13. Продажба на поземлен имот № 65650.12.9 с начин на трайно ползване Друг вид
земеделска земя с площ 2 374кв.м. по кадастралната карта на с.Свещари с
местонахождение на имота с.Свещари, община Исперих, област Разград.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 721,00 лева.
14. Продажба на застроен урегулиран поземлен имот XXIII-1350 в квартал 139
отреден за жилищно застрояване с площ 736кв.м. по регулационния план на гр.Исперих с
адрес гр.Исперих, „Хаджи Димитър“ №33.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 5 998,00 лева.
15.Продажба на незастроени поземлени имоти №61875.33.278 с начин на трайно
ползване за ниско застрояване с площ 1 119кв.м. и №61875.33.285 с начин на трайно
ползване за жилищни нужди с площ 1 489кв.м. с местонахождение на имотите с.Райнино,
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ул. „Пирин“, община Исперих.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 606,00 лева.
Общият размер на приходите от продажби на общински активи през отчетната
година е в размер на 494 759,56 лева.
VI. Имоти, предоставени за право на ползване.
1. За поземлен имот № 65650.23.20, с начин на трайно ползване изоставена орна земя
в с.Свещари, е учредено право на ползване за пчелин.
Сключен е договор за право на ползване № 90 от 14.05.2020год. Годишната наемна
цена на учредено право на ползване е в размер на 34,00 лева.
2. За поземлен имот № 24116.28.84, с начин на трайно ползване пасище в
с.Лудогорци, е учредено право на ползване за пчелин.
Сключен е договор за право на ползване №190 от 19.10.2020год. Годишната наемна
цена на учредено право на ползване е в размер на 34,00 лева.
VII. Общински обекти, предоставени на концесия- на концесия е отдаден само
един водоем в гр. Исперих, като годишния наем е в размер на 2 760 лева.
Заключение:
Рекапитулацията за приходите от управлението и разпореждането с общинско
имущество на община Исперих през 2020г. е както следва:
- Наеми и такси в размер на 189 611,14 лева
- Приходи от продажби в размер на 494 759,56 лева.
- Приходи от продажба на дървесина в размер на 271 995,33 лева.
- Наеми от земи в размер на 517 859,43 лева.
- Наем от концесии в размер на 2 760 лева.
Общ размер на приходите - 1 476 985,46 лева.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната записка е разгледана на заседание на всички постоянни комиси.
Моля, председателя на водещата комисия за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин– председател на ПК по « Финанси и бюджет»
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 21.01.2021г. от 13.00ч.
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 Фераим.
Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
22.01.2021г. от 14.30ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Милев.
Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред»
На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 21.01.2021г. от
14.30ч. 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 д- Ахмедова.
Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални
дейности»
На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на
22.01.2021г. от 14.00ч. 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 „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
22.01.2021г. от 13.00ч. 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 Аргилов
Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 22.01.2021г. от
13.30ч 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 „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-нМюсреф
Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 22.01.2021г. от
13.30ч 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 „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.
Благодаря.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли?
Няма.
Преминаваме към поименно гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовното заседание на 28.01.2021 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите
от нейното управление за 2020г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 167
На основание чл.21, ал1, т.8, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската
собственост и съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от
нейното управление за 2020г. по Приложение 1.
2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането и.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс.
Приложение 1
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И
РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА
ИСПЕРИХ ЗА 2020г.
В изпълнение на задълженията по чл.66а от Закона за общинската собственост, чл.
9, ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на община Исперих, Кметът на общината най- малко един път в годината
предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и
резултати от нейното управление по видове и категории обекти. Настоящият отчет
анализира управлението и разпореждането с общинско имущество при община Исперих за
периода 01.01.2020г. до 31.12.2020г.
Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за
2019г. бе приета с Решение № 30 по Протокол № 5 от 30.01.2020г. и актуализирана с
Решения № 97 и 98 по Протокол № 12 от 25.06.2020г.; Решение № 118 по Протокол № 14
от 27.08.2020г.; Решения № 131, 132 и 133 по Протокол № 15 от 18.09.2020г.;Решения №
138 и 139 по Протокол № 17 от 16.10.2020г.; Решения № 145 и 146 по Протокол № 19 от
26.11.2020г.
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Отчетът включва следните основни раздели:
I. Състояние на общинската собственост – съставените актове за общинска
собственост през 2020г. са общо 72 броя, като:
- актове за публична общинска собственост - 9 броя
- актове за частна общинска собственост – 63 броя
Броят на отписаните актове за общинска собственост през отчетния период са общо
22 броя, като имотите са отписани поради отпаднала необходимост да са общинска
собственост на основание извършени разпоредителни сделки, представени документи за
собственост и др.
II. Управление и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост.
1.Общински помещения, отдадени под наем – към 31.12.2020г. действащи са общо 49
броя договори за наем на помещения, от които 15 броя са договори за наем на павилиони
на Общински пазар Исперих, 34 договора са за наем на помещения в града и селата.
Постъпилите приходи от наеми на общински помещения са в размер на 108 923,80 лева.
2. Общински терени и тротоарни площи, отдадени под наем – постъпилите приходи от
тези наеми са в размер на 27 130,22 лева. През отчетната година са сключени 11 броя
договори за общински терени и тротоарни площи.
3. Наем на общински жилища – Към м.декември 2020г. действащите договори са 23
броя, като три общински жилища са свободни. Годишните приходи от този вид наеми са в
размер на 20 049.92 лева.
4. Такси за ползване на Общински пазар – постъпленията са в размер на 31 572.20
лева.
5. Такси от общински пазар за издаване на разрешения е в размер на 1 935.00 лева.
III. Управление на земеделски имоти и дворни места - от наем земеделски земи и
дворни места постъпленията през годината са в размер на 517 859,43 лева
1. Отдаване под наем на дворни места - действащи през годината са общо 77 броя
договори за наем на общо 112 броя дворни места и постъпилите приходи са в размер на 4
873,39 лева.
2. Отдаване под наем на маломерни земеделски имоти – През отчетната година са
сключени 55 броя договори. Постъпилите приходи са в размер на 8 540,94 лева.
3. Отдаване под наем на пасища, мери – с Решение № 52 по Протокол № 8 от
19.03.2020г. на ОбС-Исперих се определиха условията за отдаване под наем на общински
имоти с начин на трайно ползване пасища, мери като през отчетната година действащи са
43 броя договори за наем и общият размер на приходите, постъпили по тези договори през
годината са в размер на 49 335,70 лева.
4. Отдаване под наем на общински пътища – За селскостопанската 2019/2020г. въз
основа на списък от Областна Дирекция „Земеделие“ – Разград и Решение №
14/02.12.2019г. на ОбС Исперих през 2020г. са сключени 65 броя договори за 967,858
дка. Постъпилите наеми са в размер на 52 025,95 лева.
5. Отдаване под наем на земеделски земи - действащите през 2020г. договори за наем
на тези земи е както следва:
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- петгодишните договори с начало 2020/2021 селскостопанска година са 12 броя за 24
поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на 57 410,27 лева.
- петгодишните договори с начало 2019/2020 селскостопанска година са 42 броя за 190
поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на 197 704,24 лева.
- петгодишните договори с начало 2018/2019 селскостопанска година са 114 броя за 314
поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на 75 820,86 лева .
- многогодишните договори са 21 броя и събраният наем от тези договори е в размер на
72 148,08 лева.
IV. Управление на общинския горски фонд – с Решение № 73 по Протокол № 10 от
23.04.2020г. на ОбС Исперих се определиха условията за провеждане на тръжна
процедура за ползване на маркирана дървесина от общински гори по обекти, като същите
приключиха както следва:
-За обект №1 се сключи договор № 162 от 30.07.2020г. на стойност 83 320,00 лева без
ДДС.
-За обект №2 се сключи договор № 122 от 06.07.2020г. на стойност 94 465,00 лева без
ДДС.
-За обект №3 се сключи договор № 120 от 03.07.2020г. на стойност 80 130,00 лева без
ДДС.
Общият размер на очакваните приходи от управлението на общинския горски фонд е
в размер на 257 915 лева. Постъпленията се реализират през различните месеци в
зависимост от извършената сеч. От сключените договори през 2019г. и 2020г. през
отчетната година са постъпили 271 995,33 лева.

V. Разпореждане с имоти и вещи – частна общинска собственост.
В изпълнение на Решения на Общински съвет Исперих през отчетната 2020г. са
реализирани следните разпоредителни сделки:
1. Продажба на 208/1342 идеални части от улична регулация, придаваеми към УПИ
IV -294, квартал 48 по плана на с.Тодорово и 56/1290 идеални части от улична регулация,
придаваеми към УПИ V-294, квартал 48 по плана на с.Тодорово.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 084,51 лева.
2. Продажба на застроен поземлен имот XXV-252 в квартал 65 по регулационния
план на гр.Исперих с начин на трайно ползване за жилищно застрояване с площ 1 076
кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. „Преспа“ № 5.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 994,00 лева.
3. Продажба на 13/1145 идеални части от улична регулация, придаваеми към УПИ
VII-4 в квартал 5 по регулационния план на с.Подайва.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 48,75 лева.
4. Продажба на незастроен поземлен имот IV-3 в квартал 1 с начин на трайно
ползване за жилищно застрояване с площ 852 кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул.
„Пирин“ по регулационния план на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 338,00 лева.
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5. Продажба на 48/1315 идеални части от улична регулация, придаваеми към УПИ
IХ-129 в квартал 15 по регулационния план на с.Лудогорци.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 136,00 лева.
6. Продажба на незастроен поземлен имот № 61875.33.351 с начин на трайно ползване
незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 193 кв.м с местонахождение с.Райнино, ул.
„Опълченска“ по кадастралната карта на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 920,00 лева.
7. Продажба на 23/706 идеални части от улична регулация, придаваеми към УПИ III1855 в квартал 120 по регулационния план на гр.Исперих.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 176,00 лева.
8. Продажба на застроен поземлен имот № 10135.2517.5049 с начин на трайно
ползване за почивен лагер с площ 5038 кв.м и сграда с местонахождение гр.Варна, СО
„Манастирски рид“, Бялата чешма по кадастралната карта на гр.Варна.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 406 800,00 лева.
9. Продажба на незастроен поземлен имот I-2 в квартал 1 с начин на трайно ползване
за жилищно застрояване с площ 745 кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. „Васил
Левски“ по регулационния план на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 004,00 лева.
10. Продажба на застроен поземлен имот XIV-19, квартал 17 отреден за жилищно
застрояване с площ 1 412 кв.м с местонахождение с.Йонково, ул. „Христо Смирненски“
№ 12 по регулационния план на селото на собственика на законно построените в имота
сгради.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 948,30 лева.
11. Продажба на незастроен поземлен имот III-4 в квартал 9 с начин на трайно
ползване за жилищно застрояване с площ 1200 кв.м с местонахождение с.Къпиновци, ул.
„Лудогорие“ по регулационния план на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 345,00 лева.
12. Продажба на четвърти етаж от административна четириетажна сграда, построена в
УПИ I, квартал 82 по плана на гр.Исперих с адрес гр.Исперих, ул. „Христо Ясенов“ № 2.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 51 640,00 лева.
13. Продажба на поземлен имот № 65650.12.9 с начин на трайно ползване Друг вид
земеделска земя с площ 2 374кв.м. по кадастралната карта на с.Свещари с
местонахождение на имота с.Свещари, община Исперих, област Разград.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 721,00 лева.
14. Продажба на застроен урегулиран поземлен имот XXIII-1350 в квартал 139
отреден за жилищно застрояване с площ 736кв.м. по регулационния план на гр.Исперих с
адрес гр.Исперих, „Хаджи Димитър“ №33.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 5 998,00 лева.
15.Продажба на незастроени поземлени имоти №61875.33.278 с начин на трайно
ползване за ниско застрояване с площ 1 119кв.м. и №61875.33.285 с начин на трайно
ползване за жилищни нужди с площ 1 489кв.м. с местонахождение на имотите с.Райнино,
ул. „Пирин“, община Исперих.
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Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 606,00 лева.
Общият размер на приходите от продажби на общински активи през отчетната
година е в размер на 494 759,56 лева.
VI. Имоти, предоставени за право на ползване.
1. За поземлен имот № 65650.23.20, с начин на трайно ползване изоставена орна земя
в с.Свещари, е учредено право на ползване за пчелин.
Сключен е договор за право на ползване № 90 от 14.05.2020год. Годишната наемна
цена на учредено право на ползване е в размер на 34,00 лева.
2. За поземлен имот № 24116.28.84, с начин на трайно ползване пасище в
с.Лудогорци, е учредено право на ползване за пчелин.
Сключен е договор за право на ползване №190 от 19.10.2020год. Годишната наемна
цена на учредено право на ползване е в размер на 34,00 лева.
VII. Общински обекти, предоставени на концесия- на концесия е отдаден само
един водоем в гр. Исперих, като годишния наем е в размер на 2 760 лева.
Заключение:
Рекапитулацията за приходите от управлението и разпореждането с общинско
имущество на община Исперих през 2020г. е както следва:
- Наеми и такси в размер на 189 611,14 лева
- Приходи от продажби в размер на 494 759,56 лева.
- Приходи от продажба на дървесина в размер на 271 995,33 лева.
- Наеми от земи в размер на 517 859,43 лева.
- Наем от концесии в размер на 2 760 лева.
Общ размер на приходите - 1 476 985,46 лева.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2021 год.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С нормата на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общинския съвет е
длъжен да приеме годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост, по предложение на кмета на общината.
Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за
съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост
се извършва и актуализация и на бюджета.
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Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от
Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 година.
2. Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2021 година да бъде публикувана на интернет страницата на Община
Исперих.
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок пред
Административен съд - Разград по реда на АПК.
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2021 година


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма на Община Исперих за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2021год. включва:
1.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба. В този раздел са включени следните видове имоти:
- дворни места с построени в тях нежилищни сгради;
- незастроени дворни места;
- ликвидиране на съсобственост;
- застроени дворни места;
- сгради;
-продажба на стояща дървесина на корен.
2. Описание на имотите, които общината има намерение да учреди вещни права – в
този раздел е включен един имот, върху който да се учреди право на ползване.
3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем и очакваните приходи.
 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА
I.Продажба на дворни места с построените в тях нежилищни сгради на
стойност 236 000 лева.
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1. Застроен поземлен имот ХV-272, квартал 32 с площ 5 595 кв.м, ведно с построената
в имота сграда в с.Благоево, община Разград - частна общинска собственост с АОС №
6217 от 26.05.2016г. при прогнозна продажна цена в размер на 47 000 лева.
2. Поземлен имот II-1978, квартал 56 отреден за Обществено застрояване с площ
1,189 дка, ведно с построената в имота самостоятелна масивна пететажна сграда, отредена
за Социални услуги с площ 516 кв.м по регулационния план на гр. Исперих-частна
общинска собственост с АОС № 6216 от 26.05.2016г. при прогнозна продажна цена в
размер на 169 000 лева.
3. Застроен поземлен имот № 65650.35.502 с площ 3 438 кв.м, ведно с построената в
имота сграда в с.Свещари, община Исперих - частна общинска собственост с АОС №
6904 от 27.10.2020г. при прогнозна продажна цена в размер на 20 000 лева.
II.Продажба на незастроени дворни места на обща стойност 14 200 лева.
1. Поземлен имот III-887, кв.82 по регулационния план на с.Малко Йонково с площ
1734 кв. м - частна общинска собственост с АОС № 6744 от 09.07.2018г. при прогнозна
продажна цена в размер на 3 700 лева.
2. Поземлен имот VIII - 6, кв.1 по регулационния план на с.Тодорово с площ 1011
кв. м - частна общинска собственост с АОС № 6843/06.01.2020г. при прогнозна продажна
цена в размер на 2 200 лева.
3. Поземлен имот V-1003, кв. 16 по регулационния план на с.Йонково с площ
2 507 кв. м -частна общинска собственост с АОС № 6319 от 01.12.2016г. при прогнозна
продажна цена в размер на 5 300 лева.
4. Поземлен имот VI-156, кв. 20 по регулационния план на с.Средоселци с площ
1 429 кв. м -частна общинска собственост с АОС № 6902 от 23.10.2020г. при прогнозна
продажна цена в размер на 3 000 лева.
ІІІ.Ликвидиране на съсобственост с обща стойност 1670,00 лева.
1.Продажба на 247 кв.м. идеални части, представляващи придаваема част от
улична регулация към УПИ VII- 271 в квартал 36 по регулационния план на с.Духовец
при прогнозна продажна цена в размер на 690,00 лева.
2. 340 кв.м идеални части, представляващи придаваема част към парцел УПИ II134 в квартал 11 по регулационния план на с.Делчево при прогнозна продажна цена в
размер на 980,00 лева
ІV . Продажба на застроени дворни места с ОПС или законно построена в
имота сграда на обща стойност 5 600,00 лева.
1.Поземлен имот III-95 в квартал 15 по регулационния план на с.Печеница с площ
813 кв.м-частна общинска собственост с АОС № 6835 от 08.08.2019г. при прогнозна
продажна цена в размер на 2 000 лева.
2. Поземлен имот II в квартал 9, образуван от имот с пл.сн.№3 по регулационния
план на с. Къпиновци с площ 1112 кв.м.-частна общинска собственост с АОС № 6337 от
17.03.2017г. при прогнозна продажна цена в размер на 2 600 лева.
3. Поземлен имот VIII в квартал 45 по регулационния план на с. Тодорово с площ
654 кв.м.-частна общинска собственост с АОС № 668 от 27.09.2002г. при прогнозна
продажна цена в размер на 1000 лева.
V. Продажба на сгради на стойност 1 000,00 лева .
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1. Самостоятелен обект с начин на трайно ползване Трансформаторен пост с площ
52 кв.м, построен в УПИ Х, квартал 75 по плана на стопански двор с.Лудогорци –
публична общинска собственост с АОС № 5997 от 29.01.2016год. при прогнозна продажна
цена в размер на 1 000 лева.
VI. Продажба на общинско жилище на стойност 65 000,00 лева .
1. Двустаен апаратамент, находящ се в град Исперих, ж.к. „Васил Априлов”, бл.7,
вх.Г, ет.1, ап. 2 със застроена площ от 62,51 кв.м. и избено помещение №2 с площ 5,51
кв.м.- частна общинска собственост с АОС №6851 от 06.02.2020год. при прогнозна
продажна цена в размер на 20 000 лева.
2. Двустаен апартамен, находящ се в град Исперих, ул. „В.Левски” №44, бл.
Ливний, вх.А,ет.1, ап. 3 със застроена площ от 54,00 кв.м. и избено помещение №3А с
площ 9,13 кв.м. – частна общинска собственост с АОС № 6365 от 06.03.2017г. при
прогнозна продажна цена в размер на 20 000 лева.
3. Гарсониера, находящ се в град Исперих, ул. „Хан Аспарух” , бл. 3, вх. Б, ет.5, ап.
28 със застроена площ от 71,43 кв.м. и избено помещение с площ 2,88 кв.м.– частна
общинска собственост с АОС № 41 от 14.03.2002 г. при прогнозна продажна цена в размер
на 23 000 лева.

VII. Продажба на стояща дървесина на корен от общински гори при прогнозна
обща стойност в размер 250 000 лева.
Общо приходи от продажби - 571 470,00лева
 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНИ ПРАВА
I. Имот, върху който да се учреди право на ползване.
1. Учредяване на право на ползване за пчелин на поземлен имот № 24150.20.11, с
начин на трайно ползване пасище, с площ 2 199 кв.м. при прогнозна годишна цена за
ползване в размер на 40,00 лева.
 ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА Е
ПРЕДОСТАВИЛА ПОД НАЕМ, И ОТ ИМОТИТЕ, КОИТО ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ
1. Отдаване под наем на помещения – 100 000 лева.
2. Отдаване под наем на общински терени – 20 000 лева.
3. Отдаване под наем на тротоарни площи - 5 000 лева.
4. Очаквани приходи от отдаване под наем на дворни места– 7 000 лева.
5. Отдаване под наем на жилища - 18 000 лева.
6. Приходи от наем на земя:
6.1. Очакваните приходи от наем на пасища, мери са в размер на 70 000 лева.
6.2. Очакваните приходи за отдаване под наем на полски пътища са в размер на
60 000 лева.
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6.3. Очакваните приходи от отдаване под наем и аренда на общински земеделски
земи е в размер 351 000 лева.
7. Приходи от отдаване на обекти на концесия – 2 760 лева.
8. Приходи от такси Общински пазар и такси за издаване на разрешения – 48 000
лева.
Общо приходи от наем – 681 760 лева
ОБЩО ПРИХОДИ – 1 253 230 лева
Настоящата годишна програма се приема на основание чл. 8, ал. 9, ал. 10 от Закона за
общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС – Исперих.
По своята същност тя е отворен документ и може да се променя и допълва през
годината.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната записка е разгледана на заседание на всички постоянни комиси.
Моля, председателя на водещата комисия за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин– председател на ПК по « Финанси и бюджет»
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 21.01.2021г. от 13.00ч.
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 Фераим.
Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
22.01.2021г. от 14.30ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – 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 21.01.2021г. от
14.30ч. 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 д- Ахмедова.
Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални
дейности»
На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на
22.01.2021г. от 14.00ч. 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 „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
22.01.2021г. от 13.00ч. 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 Аргилов
Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 22.01.2021г. от
13.30ч 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 „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-нМюсреф
Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма»
На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 22.01.2021г. от
13.30ч 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 „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде
внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 168
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от
Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 година.
2. Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2021 година да бъде публикувана на интернет страницата на Община
Исперих.
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок пред
Административен съд - Разград по реда на АПК.
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2021 година


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма на Община Исперих за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2021год. включва:
1.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба. В този раздел са включени следните видове имоти:
- дворни места с построени в тях нежилищни сгради;
- незастроени дворни места;
- ликвидиране на съсобственост;
- застроени дворни места;
- сгради;
-продажба на стояща дървесина на корен.
2. Описание на имотите, които общината има намерение да учреди вещни права – в
този раздел е включен един имот, върху който да се учреди право на ползване.
3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем и очакваните приходи.
 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА
I.Продажба на дворни места с построените в тях нежилищни сгради на
стойност 236 000 лева.
1. Застроен поземлен имот ХV-272, квартал 32 с площ 5 595 кв.м, ведно с построената
в имота сграда в с.Благоево, община Разград - частна общинска собственост с АОС №
6217 от 26.05.2016г. при прогнозна продажна цена в размер на 47 000 лева.
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2. Поземлен имот II-1978, квартал 56 отреден за Обществено застрояване с площ
1,189 дка, ведно с построената в имота самостоятелна масивна пететажна сграда, отредена
за Социални услуги с площ 516 кв.м по регулационния план на гр. Исперих-частна
общинска собственост с АОС № 6216 от 26.05.2016г. при прогнозна продажна цена в
размер на 169 000 лева.
3. Застроен поземлен имот № 65650.35.502 с площ 3 438 кв.м, ведно с построената в
имота сграда в с.Свещари, община Исперих - частна общинска собственост с АОС №
6904 от 27.10.2020г. при прогнозна продажна цена в размер на 20 000 лева.
II.Продажба на незастроени дворни места на обща стойност 14 200 лева.
1. Поземлен имот III-887, кв.82 по регулационния план на с.Малко Йонково с площ
1734 кв. м - частна общинска собственост с АОС № 6744 от 09.07.2018г. при прогнозна
продажна цена в размер на 3 700 лева.
2. Поземлен имот VIII - 6, кв.1 по регулационния план на с.Тодорово с площ 1011
кв. м - частна общинска собственост с АОС № 6843/06.01.2020г. при прогнозна продажна
цена в размер на 2 200 лева.
3. Поземлен имот V-1003, кв. 16 по регулационния план на с.Йонково с площ
2 507 кв. м -частна общинска собственост с АОС № 6319 от 01.12.2016г. при прогнозна
продажна цена в размер на 5 300 лева.
4. Поземлен имот VI-156, кв. 20 по регулационния план на с.Средоселци с площ
1 429 кв. м -частна общинска собственост с АОС № 6902 от 23.10.2020г. при прогнозна
продажна цена в размер на 3 000 лева.
ІІІ.Ликвидиране на съсобственост с обща стойност 1670,00 лева.
1.Продажба на 247 кв.м. идеални части, представляващи придаваема част от
улична регулация към УПИ VII- 271 в квартал 36 по регулационния план на с.Духовец
при прогнозна продажна цена в размер на 690,00 лева.
2. 340 кв.м идеални части, представляващи придаваема част към парцел УПИ II134 в квартал 11 по регулационния план на с.Делчево при прогнозна продажна цена в
размер на 980,00 лева
ІV . Продажба на застроени дворни места с ОПС или законно построена в
имота сграда на обща стойност 5 600,00 лева.
1.Поземлен имот III-95 в квартал 15 по регулационния план на с.Печеница с площ
813 кв.м-частна общинска собственост с АОС № 6835 от 08.08.2019г. при прогнозна
продажна цена в размер на 2 000 лева.
2. Поземлен имот II в квартал 9, образуван от имот с пл.сн.№3 по регулационния
план на с. Къпиновци с площ 1112 кв.м.-частна общинска собственост с АОС № 6337 от
17.03.2017г. при прогнозна продажна цена в размер на 2 600 лева.
3. Поземлен имот VIII в квартал 45 по регулационния план на с. Тодорово с площ
654 кв.м.-частна общинска собственост с АОС № 668 от 27.09.2002г. при прогнозна
продажна цена в размер на 1000 лева.
V. Продажба на сгради на стойност 1 000,00 лева .
1. Самостоятелен обект с начин на трайно ползване Трансформаторен пост с площ
52 кв.м, построен в УПИ Х, квартал 75 по плана на стопански двор с.Лудогорци –
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публична общинска собственост с АОС № 5997 от 29.01.2016год. при прогнозна продажна
цена в размер на 1 000 лева.
VI. Продажба на общинско жилище на стойност 65 000,00 лева .
1. Двустаен апаратамент, находящ се в град Исперих, ж.к. „Васил Априлов”, бл.7,
вх.Г, ет.1, ап. 2 със застроена площ от 62,51 кв.м. и избено помещение №2 с площ 5,51
кв.м.- частна общинска собственост с АОС №6851 от 06.02.2020год. при прогнозна
продажна цена в размер на 20 000 лева.
2. Двустаен апартамен, находящ се в град Исперих, ул. „В.Левски” №44, бл.
Ливний, вх.А,ет.1, ап. 3 със застроена площ от 54,00 кв.м. и избено помещение №3А с
площ 9,13 кв.м. – частна общинска собственост с АОС № 6365 от 06.03.2017г. при
прогнозна продажна цена в размер на 20 000 лева.
3. Гарсониера, находящ се в град Исперих, ул. „Хан Аспарух” , бл. 3, вх. Б, ет.5, ап.
28 със застроена площ от 71,43 кв.м. и избено помещение с площ 2,88 кв.м.– частна
общинска собственост с АОС № 41 от 14.03.2002 г. при прогнозна продажна цена в размер
на 23 000 лева.

VII. Продажба на стояща дървесина на корен от общински гори при прогнозна
обща стойност в размер 250 000 лева.
Общо приходи от продажби - 571 470,00лева
 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНИ ПРАВА
I. Имот, върху който да се учреди право на ползване.
1. Учредяване на право на ползване за пчелин на поземлен имот № 24150.20.11, с
начин на трайно ползване пасище, с площ 2 199 кв.м. при прогнозна годишна цена за
ползване в размер на 40,00 лева.
 ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА Е
ПРЕДОСТАВИЛА ПОД НАЕМ, И ОТ ИМОТИТЕ, КОИТО ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ
1. Отдаване под наем на помещения – 100 000 лева.
2. Отдаване под наем на общински терени – 20 000 лева.
3. Отдаване под наем на тротоарни площи - 5 000 лева.
4. Очаквани приходи от отдаване под наем на дворни места– 7 000 лева.
5. Отдаване под наем на жилища - 18 000 лева.
6. Приходи от наем на земя:
6.1. Очакваните приходи от наем на пасища, мери са в размер на 70 000 лева.
6.2. Очакваните приходи за отдаване под наем на полски пътища са в размер на
60 000 лева.
6.3. Очакваните приходи от отдаване под наем и аренда на общински земеделски
земи е в размер 351 000 лева.
7. Приходи от отдаване на обекти на концесия – 2 760 лева.
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8. Приходи от такси Общински пазар и такси за издаване на разрешения – 48 000
лева.
Общо приходи от наем – 681 760 лева
ОБЩО ПРИХОДИ – 1 253 230 лева
Настоящата годишна програма се приема на основание чл. 8, ал. 9, ал. 10 от Закона за
общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС – Исперих.
По своята същност тя е отворен документ и може да се променя и допълва през
годината.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Относно: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД,
гр.Исперих на 17.02.2021г
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В Общински съвет-Исперих е постъпило писмо с вх.№246/20.11.2020г. на Веселин Джукелов-за
Управител на „В и К“ ООД, гр.Исперих, съгласно заповед № РД-02-17-4014/17.11.2020г., с което се
изисква предприемане на необходими действия за осигуряване присъствието на надлежно упълномощен
представител за участие в Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД, гр.Исперих, което ще се
проведе на 17.02.2021г., свикано на основание писмо с вх. №952/09.11.2020г. на г-жа Петя Аврамова –
Министър на регионалното развитие и благоустройството.
Според цитираното писмо, събранието се инициира по повод вземане на решения по следните
въпроси/при следния дневен ред:
1.
За приемане на нов съдружник в дружеството – „Български ВиК холдинг“ ЕАД,
гр.София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на собственост на
държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 3938
броя дружествени дяла с минимална стойност 10 лева всеки един, представляващи 51 %
от капитала на „Водоснабдяване и канализациш“ ООД, гр.Исперих, на „Български ВиК
холдинг“ ЕАД, гр.София, чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на
„Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София, при стойност на непаричната вноска,
определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията, в
размер на 39 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо №
20200930144356-3/15.10.2020г. на Агенция по вписвания с приложен доклад на
експертите по Акт за назначаване на вещи лица №20200930144356/01.10.2020г.
2.
За промени в дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация“ ООД –
гр.Исперих, както следва:
a. В чл.5, текстът „Държавата – представлявана от определено от Министъра на ТРС
лице“, се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София.
b. Чл. 11, ал.1 и ал.2, се изменят така:
„Чл. 11. Капитал.
(1) Капиталът на дружеството е в размер на 77 222 (седемдесет и седем хиляди
двеста двадесет и два) лева, разпределен в 7 722 (седем хиляди седемстотин
двадесет и два) дяла по 10 (десет) лева всеки.
(2) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:
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3.

Разни.

„Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София – 3 938 дяла на обща стойност 39 383
лв.;
Община Исперих – 2 085 дяла на обща стойност 20 850лв.;
Община Завет – 1 004 дяла на обща стойност 10 039 лв.
Община Самуил – 695 дяла на обща стойност 6 950 лв.“

Изрично по отношение на т.1 от дневния ред, е разяснено, че срещу непаричната вноска с предмет
правото на собственост на държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството
върху 3 938 дяла от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, държавата ще запише и придобие 39
броя акции с номинална стойност 1000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и
обща номинална стойност от 39 000 лева.
Приемането и изключването на съдружници; даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на
нов член и пр. са въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството с ограничена
отговорност (чл. 137, ал.1, т.1 от ТЗ).
Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, и приемане на съдружник,
влизат в сила/ имат действие след/от вписването им в търговския регистър. (чл. 140, ал.3 и ал.4 от ТЗ).
Община Исперих е съдружник с 27% собственост от капитала на „ВиК“ ООД.
Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 138, ал.1 и чл. 139, ал.1 от
Търговския закон, във връзка с Дружествения договор на „ВиК“ ООД гр.Исперих и Наредба № 26 За
условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на
договори за съвместна дейност (приета с Решение № 524, Протокол 58 от 27.05.2015 г. на ОбС Исперих), предлагам Общински съвет-Исперих да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
І. Упълномощава, Бейти Бекир – Председател на Общински съвет - Исперих, мандат 2019г.2023г., като представител в Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД, гр.Исперих, което ще
се проведе на 17.02.2021г., да гласува по решенията, посочени в дневния ред, както следва:
1. Решение : За приемане на нов съдружник в дружеството – „Български ВиК холдинг“ ЕАД,
гр.София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на собственост на
държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 3938
броя дружествени дяла с минимална стойност 10 лева всеки един, представляващи 51 %
от капитала на „Водоснабдяване и канализациш“ ООД, гр.Исперих, на „Български ВиК
холдинг“ ЕАД, гр.София, чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на
„Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София, при стойност на непаричната вноска,
определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията, в
размер на 39 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо №
20200930144356-3/15.10.2020г. на Агенция по вписвания с приложен доклад на
експертите по Акт за назначаване на вещи лица №20200930144356/01.10.2020г. – да
гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
2. Решение: За промени в дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация“ ООД –
гр.Исперих, както следва:
a. В чл.5, текстът „Държавата – представлявана от определено от Министъра на ТРС
лице“, се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София.
b. Чл. 11, ал.1 и ал.2, се изменят така:
„Чл. 11. Капитал.
(3) Капиталът на дружеството е в размер на 77 222 (седемдесет и седем хиляди
двеста двадесет и два) лева, разпределен в 7 722 (седем хиляди седемстотин
двадесет и два) дяла по 10 (десет) лева всеки.
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(4) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:
- „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София – 3 938 дяла на обща стойност 39 383
лв.;
- Община Исперих – 2 085 дяла на обща стойност 20 850лв.;
- Община Завет – 1 004 дяла на обща стойност 10 039 лв.
- Община Самуил – 695 дяла на обща стойност 6 950 лв.“ - да гласува
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
3.
По отношение на т.3 от дневния ред „Разни“ и/или 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.
Моля становището на председателите на постоянните комисии.
Заповядайте г-н Милев.
Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред»
На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 21.01.2021г. от
14.30ч. 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-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин– председател на ПК по « Финанси и бюджет»
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 21.01.2021г. от 13.00ч.
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.
Питане от общинския съветник Даниел Димитров – Защо гласуваме « Въздържал
се». Отговор на този въпрос даде вносителя – « Да спази неутралитет»
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към поименно гласуване.
48

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

Редовното заседание на 28.01.2021 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД,
гр.Исперих на 17.02.2021г
№

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Въздържали се
Въздържали се

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
26
0
2
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 169
Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 138, ал.1 и чл. 139, ал.1 от
Търговския закон, във връзка с Дружествения договор на „ВиК“ ООД гр.Исперих и Наредба № 26 За
условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на
договори за съвместна дейност (приета с Решение № 524, Протокол 58 от 27.05.2015 г. на ОбС Исперих), предлагам Общински съвет-Исперих да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
І. Упълномощава, Бейти Бекир – Председател на Общински съвет - Исперих, мандат 2019г.2023г., като представител в Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД, гр.Исперих, което ще
се проведе на 17.02.2021г., да гласува по решенията, посочени в дневния ред, както следва:
1. Решение : За приемане на нов съдружник в дружеството – „Български ВиК холдинг“
ЕАД, гр.София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на собственост
на държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството върху
3938 броя дружествени дяла с минимална стойност 10 лева всеки един,
представляващи 51 % от капитала на „Водоснабдяване и канализациш“ ООД,
гр.Исперих, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София, чрез внасянето им като
непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София, при
стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица,
назначени от Агенцията по вписванията, в размер на 39 000 лв., съгласно постъпило
в МРРБ уведомително писмо № 20200930144356-3/15.10.2020г. на Агенция по
вписвания с приложен доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица
№20200930144356/01.10.2020г. – да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.
2. Решение: За промени в дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация“
ООД – гр.Исперих, както следва:
a. В чл.5, текстът „Държавата – представлявана от определено от Министъра на ТРС
лице“, се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София.
b. Чл. 11, ал.1 и ал.2, се изменят така:
„Чл. 11. Капитал.
(5) Капиталът на дружеството е в размер на 77 222 (седемдесет и седем хиляди
двеста двадесет и два) лева, разпределен в 7 722 (седем хиляди седемстотин
двадесет и два) дяла по 10 (десет) лева всеки.
(6) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:
- „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София – 3 938 дяла на обща стойност 39 383
лв.;
- Община Исперих – 2 085 дяла на обща стойност 20 850лв.;
- Община Завет – 1 004 дяла на обща стойност 10 039 лв.
- Община Самуил – 695 дяла на обща стойност 6 950 лв.“ - да гласува
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
3.
По отношение на т.3 от дневния ред „Разни“ и/или 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.
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Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров.
Даниел Димитров – общински съветник от БСП.
Искам да дам отговор на отрицателния си вот. Преди 4 години се борихме с някои
от вас тук присъстващи да запазим нашето търговско дружество В и К – Исперих, като не
позволихме да минем към асоциацията на В и К $ Разград. Спомняти си когато искаха да
правим обединение межде двете асоциации. Ходихме на разговори в министерства и се
мъчиха всячески да ни убедят. В това време община Завет мина към Разград и сега този
мандат с решение на общинския съвет са се отказали от там и искат да се върнат в нашето
ВиК дружество. Кубратска община която също премина към Асоциацията на ВиК Разград,
също има решение на Общинския съвет в този мандат след 2019г да се върнат в нашата
Асоциация. Искам да ви кажа, че това което гласуваме в момента е бесмисленно, защото
държавата притежава 51% разпределени в дялове. Дяловете на държавата съгласно
правителствено решение оперира така наречения създаден холдинг. Дали тези дялове са
притежание на Министерството или на холдинга който е създаден е едно и също.
Принципала е един и същ. Принципал на тези акции пак се явява министерството. Сега не
съм сигурен в Устава на дружеството и в търговския закон това да става с 2/3 от гасовете.
И ако в момента ние не го направим си преграждаме един от пътищата за инвестици във
дружеството. Ясно е, че вече никой не може да ни вземе ВиК дружеството. Тзи въпрос го
решихме заедно предния и благодаря на всички общински съветници от предходния
мандат въпреки множеството внесени докладни. Отстояхме и сега запазихме целия
персонал там. Но в момента преграждаме пътя на дружеството ни за инвестиции по
линията на този форум. Идеята за този форум е много добър, тя е стара идея. Там ще се
акумулират средства, които могат после да се разпределят. В няколко области
включително и Разград не можаха да си направят консилидация на ВиК дружествата. Не
можаха да ги обединят в една асоциация да бъдат финансирани дирекетно от Брюксел,
сега холдинга ще финансира тези дружества. Това е идеята. И ако с това наше решение
ние преградим този път, дали акциите ще са на държавата или същата представлявана от
едно дружество търговско, което е 100% държавно аз не виждам смисъл. Когато решаваме
нещо нека да бъде обмислено и се мисли държавнически. Да не се мисли само за
политическо поведение, но в случая става въпрос да не пречим на дружеството за
инвестиции. И ако аз изляза прав ще ви го натяквам през целия мандат. Благодаря.
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ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Актуализиране на Програмата за реализиране на Общинския план за
развитие 2014-2020 г. към Приоритетна област I. Фокуси на растеж, Мярка 1.5. Поетапно
и приоритетно обновяване на публичните пространства, основни инфраструктури и важни
обществени сгради
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с обявен от МИГ - Исперих нов прием на проектни предложения по
Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4
ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА
МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА, Община
Исперих подготвя и има готовност да кандидатства с проектно предложение:
1.
Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна
сграда към него с индикативна стойност 139 251,14 без ДДС
Проектът предвижда да се придаде нов по-естетичен облик на покрития пазар в
гр.Исперих, както и да се създадат по-добри условия за търговците и техните клиенти.
Конструкцията е в добро състояние и тя ще бъде изцяло запазена. По всички фасади ще се
разположат нови пана изработени от еталбонд и плексигласови плоскости (прозрачни).
Еталбондът ще играе ролята на жалузи, подредени в различен ритъм. Покривът ще бъде
изпълнен с поликарбонатни плоскости в два цвята върху съществуващата конструкция.
Към покрития пазар ще има три подхода - два от източната страна и един от западната.
Ще се обособят и повече места за търговци, желаещи да развиват дейност на обновения
пазар.
По административната сграда се предвижда цялостен ремонт на покрива, както
и обособяване на нова тоалетна за инвалиди. Достъпът към нея ще се осъществи от
западната страна.
Имайки предвид гореизложеното, възникна необходимостта да се актуализира
Програмата за реализиране на Общинския план за развитие 2014-2020 г към Приоритетна
област I. Фокуси на растеж, Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно обновяване на
публичните пространства, основни инфраструктури и важни обществени сгради, за да се
изпълни изискването на Условията за кандидатстване по мярка 7.4 ИНВЕСТИЦИИ В
УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ
ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ
И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА, дейностите по проекта да
съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на община Исперих 20142020.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме
следното
РЕШЕНИЕ
С цел включване на Покрития пазар в гр.Исперих и административната сграда към него в
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Програмата за реализиране на Общинския план 2014-2020 г. към Приоритетна област I.
Фокуси на растеж, Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно обновяване на публичните
пространства, основни инфраструктури и важни обществени сгради и на основание чл.21,
ал.1,т. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Допълва Програмата за реализиране на Общинския план 2014-2020 г. към
Приоритетна област I. Фокуси на растеж, Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно обновяване
на публичните пространства, основни инфраструктури и важни обществени сгради, както
следва: П 1.10
Преустройство и реновиране на покрит пазар в гр.Исперих и
административна сграда към него
Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител
на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на председателите на постоянните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин– председател на ПК по « Финанси и бюджет»
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 21.01.2021г. от 13.00ч.
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 21.01.2021г. от
14.30ч. 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.
Въпроси, мнения, предложения.
Няма. По тази докладна записка няма да участва в гласуването общинския съветник
Даниел Димитров.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 170
С цел включване на Покрития пазар в гр.Исперих и административната сграда към
него в Програмата за реализиране на Общинския план 2014-2020 г. към Приоритетна
област I. Фокуси на растеж, Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно обновяване на
публичните пространства, основни инфраструктури и важни обществени сгради и на
основание чл.21, ал.1,т. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Допълва Програмата за реализиране на Общинския план 2014-2020 г. към
Приоритетна област I. Фокуси на растеж, Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно обновяване
на публичните пространства, основни инфраструктури и важни обществени сгради, както
следва: П 1.10
Преустройство и реновиране на покрит пазар в гр.Исперих и
административна сграда към него
Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител
на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова помощ
към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ ИСПЕРИХ
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 обявен от МИГ - Исперих нов прием на проектни предложения по
Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4
ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА
МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА, Община
Исперих подготвя и има готовност да кандидатства с три проектни предложения:
1.
Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна
сграда към него с индикативна стойност 139 251,14 без ДДС
2.
Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в населените
места на община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, Г.Поровец, Лудогорци,
Подайва, Вазово и Беленци) с индикативна стойност 104 341,02 лв. без ДДС
3.
Подобряване на културната инфраструктура в населените места на
община Исперих (с.Вазово и с.Делчево) – с индикативна стойност 121 514,46
лв. без ДДС
Първият проект предвижда да се придаде нов облик на покрития пазар.
Конструкцията е в добро състояние и тя ще бъде изцяло запазена. По всички фасади ще се
разположат нови пана изработени от еталбонд и плексигласови плоскости (прозрачни).
Еталбондът ще играе ролята на жалузи, подредени в различен ритъм. Покривът ще бъде
изпълнен с поликарбонатни плоскости в два цвята върху съществуващата конструкция.
Към покрития пазар ще има три подхода - два от източната страна и един от западната.
По административната сграда се предвижда цялостен ремонт на покрива, както
и обособяване на нова тоалетна за инвалиди. Достъпът към нея ще се осъществи от
западната страна.
По вторият проект в селата Йонково и Лудогорци ще се изградят кътове за
фитнес на открито, а в селата Свещари, Тодорово, Г.Поровец, Подайва, Вазово и Белинци
ще се създадат кътове за игри за деца от 0 до 12 години.
По третият проект на НЧ „Съзнание 1927“ в с.Вазово ще се извършат ремонтни
дейности на покрив, зрителна зала, сцена и заседателна зала, а на НЧ „Самообразование –
1930“ в с.Делчево – ремонтни дейности на покрив, зрителна зала и сцена с цел създаването
на мултифункционални зали за общоселски събирания и мероприятия.
Съгласно Условията за кандидатстване по мярка 7.4
ИНВЕСТИЦИИ В
УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ
ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ
И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА, т.24 Списък на документите,
които се подават на етап кандидатстване, е необходимо ОбС Исперих да вземе решение за
кандидатстване по Стратегията за ВОМР на МИГ, финансирана от ПРСР и да потвърди,
че дейностите по проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие
на община Исперих 2014-2020.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме
следните
РЕШЕНИЯ
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и т.24 от Условията за кандидатстване по мярка 7.4 ИНВЕСТИЦИИ В
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УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ
УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА,
СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект „Преустройство и реновиране на покрит пазар и
административна сграда към него съответстват на Приоритетна област I. Фокуси на
растеж, Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно обновяване на публичните пространства,
основни инфраструктури и важни обществени сгради, Приоритет 1.10 Преустройство и
реновиране на покрит пазар в гр.Исперих и административна сграда към него“ от
Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 20142020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна сграда към него“
по Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4
ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ
ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И
КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект Изграждане и възстановяване на зони за обществен
отдих в населените места на община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково,
Г.Поровец, Лудогорци, Подайва, Вазово и Беленци)“ съответстват на Приоритетна
област I. „Фокуси на растеж”, Приоритет 1.6 „Реконструкция и реновиране на паркове,
детски и спортни площадки и пешеходни пространства в населените места на Община
Исперих“ от Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за
периода 2014-2020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в населените места на
община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, Г.Поровец, Лудогорци, Подайва, Вазово
и Беленци)“ по Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих
– мярка 7.4 ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО
НА МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

ВКЛЮЧИТЕЛНО

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
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РЕШИ:
1. Дейностите по проект „Подобряване на културната инфраструктура в
населените места на община Исперих (с.Вазово и с.Делчево) съответстват на
Приоритетна област II. „Села и периферни територии”, Приоритет 2.12 „Обновяване,
ремонт и реконструкция на сградите на народните читалища в населените места на
Община Исперих“ от Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община
Исперих за периода 2014-2020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община
Исперих (с.Вазово и с.Делчево)“ по
Процедура на подбор на проекти
BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4 ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО,
ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО
НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ
ИНФРАСТРУКТУРА

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на председателите на постоянните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин– председател на ПК по « Финанси и бюджет»
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 21.01.2021г. от 13.00ч.
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 21.01.2021г. от
14.30ч. 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.
Въпроси, мнения, предложения.
Няма. По тази докладна записка няма да участва в гласуването общинския съветник
Даниел Димитров.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 171
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и т.24 от Условията за кандидатстване по мярка 7.4 ИНВЕСТИЦИИ В
УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ
УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА,
СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект „Преустройство и реновиране на покрит пазар и
административна сграда към него съответстват на Приоритетна област I. Фокуси на
растеж, Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно обновяване на публичните пространства,
основни инфраструктури и важни обществени сгради, Приоритет 1.10 Преустройство и
реновиране на покрит пазар в гр.Исперих и административна сграда към него“ от
Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 20142020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна сграда към него“
по Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4
ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ
ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И
КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на второто решение.
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Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 172
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и т.24 от Условията за кандидатстване по мярка 7.4 ИНВЕСТИЦИИ В
УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ
УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА,
СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект Изграждане и възстановяване на зони за обществен
отдих в населените места на община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково,
Г.Поровец, Лудогорци, Подайва, Вазово и Беленци)“ съответстват на Приоритетна
област I. „Фокуси на растеж”, Приоритет 1.6 „Реконструкция и реновиране на паркове,
детски и спортни площадки и пешеходни пространства в населените места на Община
Исперих“ от Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за
периода 2014-2020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в населените места на
община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, Г.Поровец, Лудогорци, Подайва, Вазово
и Беленци)“ по Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих
– мярка 7.4 ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО
НА МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

ВКЛЮЧИТЕЛНО

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на третото решение.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 173
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и т.24 от Условията за кандидатстване по мярка 7.4 ИНВЕСТИЦИИ В
УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ
УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА,
СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект „Подобряване на културната инфраструктура в
населените места на община Исперих (с.Вазово и с.Делчево) съответстват на
Приоритетна област II. „Села и периферни територии”, Приоритет 2.12 „Обновяване,
ремонт и реконструкция на сградите на народните читалища в населените места на
Община Исперих“ от Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община
Исперих за периода 2014-2020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община
Исперих (с.Вазово и с.Делчево)“ по
Процедура на подбор на проекти
BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4 ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО,
ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО
НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ
ИНФРАСТРУКТУРА

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроени
поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Тодорово и с.Подайва, община Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост, поземлени имоти –
частна общинска собственост могат да бъдат отдадени под наем за срок не по дълъг от 10
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години след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.
Предложението ни е чрез публичен търг с явно наддаване да се отдадат под наем 12 имота,
находящи се в с.Тодорово и един имот в с.Подайва.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и
приеме следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти;
- определяне условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5
(пет) години на следните незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва:
1.1. Незастроен УПИ XVI-425 (римско шестнадесет тире четиристотин двадесет и
пет) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 2 086 (две хиляди осемдесет
и шест) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по регулационния план на селото,
одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен с ПУП
– ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при граници
на имота: УПИ IX, УПИ III, УПИ XXXIII, УПИ XVII, УПИ XIII, УПИ XII и УПИ X от
кв.4,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6857 от 04.03.2020 год. вписан в
Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.
1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 94,00 (деветдесет и четири) лева.

2.1. Незастроен УПИ XVII-426 (римско седемнадесет тире четиристотин двадесет
и шест) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 5 068 (пет хиляди
шестдесет и осем) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по регулационния план на
селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен
с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при
граници на имота: УПИ XXVI, УПИ XVIII, УПИ XIX, УПИ XV, УПИ XIV, УПИ XIII и
УПИ XVI от кв.4,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6858 от 04.03.2020 год.
вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.
2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 228.00 (двеста двадесет и осем) лева.
3.1. Незастроен УПИ XVIII-427 (римско осемнадесет тире четиристотин двадесет
и седем) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 1 947 ( хиляда
деветстотин четиридесет и седем) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Скът“ по регулационния
план на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и
изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община
Исперих при граници на имота: УПИ XXII, УПИ XV, УПИ XVII и УПИ XIX от
кв.4,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6859 от 04.03.2020 год. вписан в
Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.
3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 88,00 (осемдесет и осем) лева.
61

4.1. Незастроен УПИ XIX-428 (римско деветнадесет тире четиристотин двадесет и
осем) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 6 823 ( шест хиляди
осемстотин двадесет и три) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Скът“ по регулационния план
на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и
изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община
Исперих при граници на имота: УПИ XVIII, УПИ XXI, УПИ XX и УПИ XVII от
кв.4,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6860 от 04.03.2020 год. вписан в
Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.
4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 307.00 (триста и седем) лева.
5.1. Незастроен УПИ XX-429 (римско двадесет тире четиристотин двадесет и
девет) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 850 ( осемстотин и
петдесет) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Н.Й.Вапцаров“ по регулационния план на
селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен
с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при
граници на имота: УПИ XIX, УПИ XXI от кв.4 и ул. „Н.Й.Вапцаров“,съгласно Акт за
частна общинска собственост № 6861 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по
вписванията на 09.03.2020год.
5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева.
6.1. Незастроен УПИ XXVI-435 (римско двадесет и шест тире четиристотин
тридесет и пет) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 2 125 ( две хиляди
сто двадесет и пет) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по регулационния план на
селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен
с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при
граници на имота: УПИ XXV и УПИ XVII от кв.4 и ул. „Странджа“, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 6867 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по
вписванията на 09.03.2020год.
6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева.
7.1. Незастроен УПИ XXIX-438 (римско двадесет и девет тире четиристотин
тридесет и осем) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 2 564 ( две
хиляди петстотин шестдесет и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по
регулационния план на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на
община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета
на община Исперих при граници на имота: УПИ XXVIII от кв.4, ул. „Мургаш“ и ул.
„Странджа“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6870 от 06.03.2020 год.
вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.
7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 115,00 (сто и петнадесет) лева.
8.1. Незастроен УПИ XXX-439 (римско тридесет тире четиристотин тридесет и
девет) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 1 439 ( хиляда
четиристотин тридесет и девет) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по
регулационния план на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на
община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета
на община Исперих при граници на имота: УПИ XXXI, УПИ XXXII от кв.4, ул. „Мургаш“
и ул. „Странджа“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6871 от 06.03.2020 год.
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вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.
8.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 65,00 (шестдесет и пет) лева.
9.1. Незастроен УПИ XXXI-440 (римско тридесет и едно тире четиристотин и
четиридесет) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 1 726 ( хиляда
седемстотин двадесет и шест) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по регулационния
план на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и
изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община
Исперих при граници на имота: УПИ VI, УПИ V, УПИ IV, УПИ III, УПИ XXX и УПИ
XXXII от кв.4 и ул. „Мургаш“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6872 от
06.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.
9.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 78,00 (седемдесет и осем) лева.
10.1. Незастроен УПИ XXXII-441 (римско тридесет и две тире четиристотин и
четиридесет и едно) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 1 923
( хиляда деветстотин двадесет и три) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по
регулационния план на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на
община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета
на община Исперих при граници на имота: УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ ХХХIII,
УПИ XXX и УПИ
XXXI от кв.4 и ул. „Странджа“, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 6873 от 06.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на
09.03.2020год.
10.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 86,00 (осемдесет и шест) лева.
11.1. Незастроен УПИ XXXIII-442 (римско тридесет и три тире четиристотин и
четиридесет и две) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 992
(деветстотин деветдесет и два) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по
регулационния план на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на
община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета
на община Исперих при граници на имота: УПИ ХХХII, УПИ ХVI, УПИ IX и УПИ VIII,
от кв.4 и ул. „Странджа“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6874 от
06.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.
11.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева.
12.1. Незастроен УПИ VII-6 (римско седем тире шест) в квартал 1 отреден за
жилищно застрояване с площ 883 (осемстотин осемдесет и три) кв.м с адрес с.
Тодорово, ул. „Пирин“ по регулационния план на селото, одобрена със Заповед
№63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ VIII, УПИ
VI, от кв.1 и ул. „Пирин“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6842 от
06.01.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 06.01.2020год.
12.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 40,00 (четиридесет ) лева.
13.1. Незастроен УПИ II-59 (римско две тире петдесет и девет) в квартал 74
отреден за обществено застрояване с площ 1 044 (хиляда четиридесет и четири) кв.м с
адрес с. Подайва, ул. „Дунав“ № 68 по регулационния план на селото, одобрена със
Заповед №453/14.07.1982 год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ
III, УПИ I, УПИ XLIII от кв.74 и ул. „Дунав“, съгласно Акт за частна общинска
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собственост № 5736 от 16.06.2014 год. вписан в Агенцията по вписванията на
17.06.2014год.
13.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева.
ІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без
ДДС.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
IV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
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
22.01.2021г. от 14.30ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин– председател на ПК по « Финанси и бюджет»
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 21.01.2021г. от 13.00ч.
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.
Въпроси към вносителя по проекта за решение.
Няма.
Преминаваме към поименно гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовното заседание на 28.01.2021 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроени
поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Тодорово и с.Подайва, 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.
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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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 174
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти;
- определяне условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5
(пет) години на следните незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва:
1.1. Незастроен УПИ XVI-425 (римско шестнадесет тире четиристотин двадесет и
пет) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 2 086 (две хиляди осемдесет
и шест) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по регулационния план на селото,
одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен с ПУП
– ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при граници
на имота: УПИ IX, УПИ III, УПИ XXXIII, УПИ XVII, УПИ XIII, УПИ XII и УПИ X от
кв.4,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6857 от 04.03.2020 год. вписан в
Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.
1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 94,00 (деветдесет и четири) лева.

2.1. Незастроен УПИ XVII-426 (римско седемнадесет тире четиристотин двадесет
и шест) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 5 068 (пет хиляди
шестдесет и осем) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по регулационния план на
селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен
с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при
граници на имота: УПИ XXVI, УПИ XVIII, УПИ XIX, УПИ XV, УПИ XIV, УПИ XIII и
УПИ XVI от кв.4,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6858 от 04.03.2020 год.
вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.
2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 228.00 (двеста двадесет и осем) лева.
3.1. Незастроен УПИ XVIII-427 (римско осемнадесет тире четиристотин двадесет
и седем) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 1 947 ( хиляда
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деветстотин четиридесет и седем) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Скът“ по регулационния
план на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и
изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община
Исперих при граници на имота: УПИ XXII, УПИ XV, УПИ XVII и УПИ XIX от
кв.4,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6859 от 04.03.2020 год. вписан в
Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.
3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 88,00 (осемдесет и осем) лева.
4.1. Незастроен УПИ XIX-428 (римско деветнадесет тире четиристотин двадесет и
осем) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 6 823 ( шест хиляди
осемстотин двадесет и три) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Скът“ по регулационния план
на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и
изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община
Исперих при граници на имота: УПИ XVIII, УПИ XXI, УПИ XX и УПИ XVII от
кв.4,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6860 от 04.03.2020 год. вписан в
Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.
4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 307.00 (триста и седем) лева.
5.1. Незастроен УПИ XX-429 (римско двадесет тире четиристотин двадесет и
девет) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 850 ( осемстотин и
петдесет) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Н.Й.Вапцаров“ по регулационния план на
селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен
с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при
граници на имота: УПИ XIX, УПИ XXI от кв.4 и ул. „Н.Й.Вапцаров“,съгласно Акт за
частна общинска собственост № 6861 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по
вписванията на 09.03.2020год.
5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева.
6.1. Незастроен УПИ XXVI-435 (римско двадесет и шест тире четиристотин
тридесет и пет) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 2 125 ( две хиляди
сто двадесет и пет) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по регулационния план на
селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и изменен
с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община Исперих при
граници на имота: УПИ XXV и УПИ XVII от кв.4 и ул. „Странджа“, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 6867 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по
вписванията на 09.03.2020год.
6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева.
7.1. Незастроен УПИ XXIX-438 (римско двадесет и девет тире четиристотин
тридесет и осем) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 2 564 ( две
хиляди петстотин шестдесет и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по
регулационния план на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на
община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета
на община Исперих при граници на имота: УПИ XXVIII от кв.4, ул. „Мургаш“ и ул.
„Странджа“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6870 от 06.03.2020 год.
вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.
7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 115,00 (сто и петнадесет) лева.
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8.1. Незастроен УПИ XXX-439 (римско тридесет тире четиристотин тридесет и
девет) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 1 439 ( хиляда
четиристотин тридесет и девет) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по
регулационния план на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на
община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета
на община Исперих при граници на имота: УПИ XXXI, УПИ XXXII от кв.4, ул. „Мургаш“
и ул. „Странджа“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6871 от 06.03.2020 год.
вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.
8.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 65,00 (шестдесет и пет) лева.
9.1. Незастроен УПИ XXXI-440 (римско тридесет и едно тире четиристотин и
четиридесет) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 1 726 ( хиляда
седемстотин двадесет и шест) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по регулационния
план на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и
изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община
Исперих при граници на имота: УПИ VI, УПИ V, УПИ IV, УПИ III, УПИ XXX и УПИ
XXXII от кв.4 и ул. „Мургаш“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6872 от
06.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.
9.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 78,00 (седемдесет и осем) лева.
10.1. Незастроен УПИ XXXII-441 (римско тридесет и две тире четиристотин и
четиридесет и едно) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 1 923
( хиляда деветстотин двадесет и три) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по
регулационния план на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на
община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета
на община Исперих при граници на имота: УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ ХХХIII,
УПИ XXX и УПИ
XXXI от кв.4 и ул. „Странджа“, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 6873 от 06.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на
09.03.2020год.
10.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 86,00 (осемдесет и шест) лева.
11.1. Незастроен УПИ XXXIII-442 (римско тридесет и три тире четиристотин и
четиридесет и две) в квартал 4 отреден за жилищни застрояване с площ 992
(деветстотин деветдесет и два) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по
регулационния план на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на
община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета
на община Исперих при граници на имота: УПИ ХХХII, УПИ ХVI, УПИ IX и УПИ VIII,
от кв.4 и ул. „Странджа“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6874 от
06.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.
11.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева.
12.1. Незастроен УПИ VII-6 (римско седем тире шест) в квартал 1 отреден за
жилищно застрояване с площ 883 (осемстотин осемдесет и три) кв.м с адрес с.
Тодорово, ул. „Пирин“ по регулационния план на селото, одобрена със Заповед
№63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ VIII, УПИ
VI, от кв.1 и ул. „Пирин“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6842 от
06.01.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 06.01.2020год.
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12.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 40,00 (четиридесет ) лева.
13.1. Незастроен УПИ II-59 (римско две тире петдесет и девет) в квартал 74
отреден за обществено застрояване с площ 1 044 (хиляда четиридесет и четири) кв.м с
адрес с. Подайва, ул. „Дунав“ № 68 по регулационния план на селото, одобрена със
Заповед №453/14.07.1982 год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ
III, УПИ I, УПИ XLIII от кв.74 и ул. „Дунав“, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 5736 от 16.06.2014 год. вписан в Агенцията по вписванията на
17.06.2014год.
13.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева.
ІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без
ДДС.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
IV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост,
находящ се в с. Вазово, община Исперих чрез публичен търг.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с постъпило Заявление с Вх.№ ОС-639/26.11.2020год. и на основание
чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, и чл.24, ал.1 от Наредба №27 на
ОбС – Исперих да се отдадат под наем чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване помещения от автоспирка с.Вазово за срок от 5 /пет/ години с цел:
- създаване на по-добри условия за стопанисване;
- проявен интерес;
- реализиране на постъпления в бюджета.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
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I. Дава съгласие да бъде отдаден под наем част от недвижим имот – частна
общинска собственост, с идентификатор №10015.111.606.1, представляващ помещение от
4,00 (четири) кв.м., с начин на трайно предназначение – сграда за търговия, с обща
застроена площ – 32,00 (тридесет и две цяло нула) кв.м, находящ се на ул. «Здравец», с.
Вазово, община Исперих., построена в поземлен имот № 10015.111.606, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 6789 от 13.02.2019г. за срок от 5 (пет) години чрез
публичен търг с явно наддаване.
II. Помещението да се използва за търговски цели.
III. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 8,00 (осем цяло нула)
лева, съгласно Тарифата за определяне на начални месечни наемни цени в лева за
отдаване под наем за 1 кв. м реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1
към Наредба №27 на Общински съвет Исперих и стъпка за наддаване в размер на 0,50
(нула цяло петдесет) лева.
IV.Определя цена на тръжни документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без ДДС.
V. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга и
сключи договор за наем.
VІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
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
22.01.2021г. от 14.30ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
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Айдън Хюсеин– председател на ПК по « Финанси и бюджет»
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 21.01.2021г. от 13.00ч.
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.
Въпроси към вносителя по проекта за решение.
Няма.
Преминаваме към поименно гласуване
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовното заседание на 28.01.2021 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост,
находящ се в с. Вазово, община Исперих чрез публичен търг.
№

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
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
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 175
Във връзка с постъпило Заявление с Вх.№ ОС-639/26.11.2020год. и на основание
чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, и чл.24, ал.1 от Наредба №27 на
ОбС – Исперих да се отдадат под наем чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване помещения от автоспирка с.Вазово за срок от 5 /пет/ години с цел:
- създаване на по-добри условия за стопанисване;
- проявен интерес;
- реализиране на постъпления в бюджета.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да бъде отдаден под наем част от недвижим имот – частна
общинска собственост, с идентификатор №10015.111.606.1, представляващ помещение от
4,00 (четири) кв.м., с начин на трайно предназначение – сграда за търговия, с обща
застроена площ – 32,00 (тридесет и две цяло нула) кв.м, находящ се на ул. «Здравец», с.
Вазово, община Исперих., построена в поземлен имот № 10015.111.606, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 6789 от 13.02.2019г. за срок от 5 (пет) години чрез
публичен търг с явно наддаване.
II. Помещението да се използва за търговски цели.
III. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 8,00 (осем цяло нула)
лева, съгласно Тарифата за определяне на начални месечни наемни цени в лева за
отдаване под наем за 1 кв. м реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1
към Наредба №27 на Общински съвет Исперих и стъпка за наддаване в размер на 0,50
(нула цяло петдесет) лева.
IV.Определя цена на тръжни документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без ДДС.
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V. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга и
сключи договор за наем.
VІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и

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: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост,
находящ се в с. Райнино, община Исперих чрез публичен търг.
Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, и чл.24,
ал.1 от Наредба №27 на ОБС – Исперих да се отдадат под наем чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване помещения от автоспирка с.Райнино за срок от 5 /пет/
години с цел:
- създаване на по-добри условия за стопанисване;
- реализиране на постъпления в бюджета.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да бъде отдаден под наем част от недвижим имот частна общинска собственост, представляващ две помещения от автоспирка с площ – 35,40
(тридесет и пет цяло и четиридесет) кв.м, находящ се в с. Райнино, община Исперих.
Помещенията са в едноетажна масивна сграда №61875.33.738.1 с начин на
предназначение сграда на транспорта /автоспирка/, построена в поземлен имот №
61875.33.738 с адрес с.Райнино, ул. «Ал. Стамболийски» № 55, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 6779 от 14.01.2019г. за срок от 5 (пет) години чрез публичен
търг с явно наддаване.
II. Помещенията да се ползват като магазин за продажба на хранителни и
промишлени стоки.
III. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 70,80 (седемдесет
лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Тарифата за определяне на начални месечни
наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв. м реална площ от общински недвижими
имоти - Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет Исперих и стъпка за
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наддаване в размер на 7,00 (седем) лева.
IV.Определя цена на тръжни документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без ДДС.
V. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга и
сключи договор за наем.
VІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
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
22.01.2021г. от 14.30ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин– председател на ПК по « Финанси и бюджет»
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 21.01.2021г. от 13.00ч.
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.
Въпроси към вносителя по проекта за решение.
Няма.
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Преминаваме към поименно гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовното заседание на 28.01.2021 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост,
находящ се в с. Райнино, община Исперих чрез публичен търг.
№

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 176
На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, и чл.24,
ал.1 от Наредба №27 на ОБС – Исперих да се отдадат под наем чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване помещения от автоспирка с.Райнино за срок от 5 /пет/
години с цел:
- създаване на по-добри условия за стопанисване;
- реализиране на постъпления в бюджета.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да бъде отдаден под наем част от недвижим имот частна общинска собственост, представляващ две помещения от автоспирка с площ – 35,40
(тридесет и пет цяло и четиридесет) кв.м, находящ се в с. Райнино, община Исперих.
Помещенията са в едноетажна масивна сграда №61875.33.738.1 с начин на
предназначение сграда на транспорта /автоспирка/, построена в поземлен имот №
61875.33.738 с адрес с.Райнино, ул. «Ал. Стамболийски» № 55, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 6779 от 14.01.2019г. за срок от 5 (пет) години чрез публичен
търг с явно наддаване.
II. Помещенията да се ползват като магазин за продажба на хранителни и
промишлени стоки.
III. Определя начална месечна наемна тръжна цена в размер на 70,80 (седемдесет
лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Тарифата за определяне на начални месечни
наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв. м реална площ от общински недвижими
имоти - Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет Исперих и стъпка за
наддаване в размер на 7,00 (седем) лева.
IV.Определя цена на тръжни документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без ДДС.
V. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга и
сключи договор за наем.
VІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и

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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ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Актуализиране на месечните наемни цени на общинските жилища,
собственост на Община Исперих през 2021год
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно чл.22 и чл.26 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
при Община Исперих наемните цени на общинските жилища се определят по цени,
приети от Общинския съвет и се актуализират при промяна размера на минималната
работна заплата.
През 2016г. с Решение №48 по Протокол №8 от 25.02.2016г. Общински съвет
Исперих определи месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна жилищна площ за общинските
жилища в размер на 1,48 лв./кв.м. През последващите четири години месечните наемни
цени на жилищата не са актуализирани.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и
приеме следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.45а от Закона за общинската
собственост и чл.22 и чл.26 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
при Община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Оставя без промяна от 1 януари 2021г. на месечната наемна цена за 1 кв.м.
полезна жилищна площ за общинските жилища, определена с Решение №48 по Протокол
№8 от 25.02.2016г. на Общински съвет Исперих - в размер на 1,48 лв./кв.м.
ІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
ІІІ. Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих.
Моля становището на председателите на постояните комисии.
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 21.01.2021г. от 13.00ч.
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“ – на заседание на комисията постъпи
предложени както следва: т.I от проекта за решение да бъде със следния текст - Наемната
цена на общинските жилища да бъде съобразена с увеличението на минималната работна
заплата за страната, изразяващо се в коефициент 1,06557, като наемната цена да стане 1,58
лв. на кв.м.
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 21.01.2021г. от
14.30ч. 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
Уважаеми колеги,
Има ли въпроси, предложения, мнения по докладната записка.
Няма.
Преминаваме първо към гласуване на предложението направено от заседанието на
ПК „ Финанси и бюджет“, а именно: I . от проекта за решение да бъде - Наемната цена на
общинските жилища да бъде съобразена с увеличението на минималната работна заплата
за страната, изразяващо се в коефициент 1,06557, като наемната цена да стане 1,58 лв. на
кв.м.
Резултати от гласуването:
След проведенотоявно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на решението с направената промяна в първо римско.
Моля, заповядайте.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовното заседание на 28.01.2021 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Актуализиране на месечните наемни цени на общинските жилища, собственост
на Община Исперих през 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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 177
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.45а от Закона за общинската
собственост и чл.22 и чл.26 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
при Община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I.Наемната цена на общинските жилища да бъде съобразена с увеличението на
минималната работна заплата за страната, изразяващо се в коефициент 1,06557, като
наемната цена да стане 1,58 лв. на кв.м.
ІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
ІІІ. 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 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на
жилищата – собственост на община Исперих за 2021 год.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаемиобщински съветници,
С Решение № 37 по Протокол № 5/30.01.2020год. Общински съвет-Исперих
определи предназначението на общинските жилища. С оглед постъпили Заявления
с Вх.№ОС-9/09.01.2021г., Вх.№ОС-17/18.01.2021г. и Вх.№ОС-18/18/01/2021г. в
деловодството на Община Исперих предлагаме на основание чл.42, ал.1 и ал.2 от ЗОС и
чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредба №13 за условията и реда за установяване жилищните нужди на
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, същите да се
категоризират в четири основни групи основни групи:
-жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
-жилища за продажба на наематели, настанени по административен ред;
-ведомствени жилища;
-ведомствени жилища за настаняване на специалисти от „МБАЛ-Исперих“ ЕООД;
В група трета от общия брой 5 (пет) през 2020год. две жилища, с оглед заявен
интерес, предлагаме да преминат в група „II. Жилища за продажба на наематели,
настанени по админстративен ред”, а именно жилища, находящи се в гр. Исперих, ж.к.
„Васил Априлов” бл. 7, вх. Г, ет. 1, ап. 2 и Ул.“В.Левски“ 44, бл. Ливний Вх.А, ет.1, ап. 3.
В група четвърта от общия брой 2 (два) през 2020год. едно жилище, с оглед заявен
интерес, предлагаме да премине в група „II. Жилища за продажба на наематели, настанени
по админстративен ред”, а именно жилище, находящо се в гр. Исперих, ул. „Хан
Аспарух”, бл. 3, вх. Б, ет. 5, ап. 28.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да обсъди и приеме
следните
За целесъобразно стопанисване на общинския жилищен фонд на община Исперих,
на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1 и ал.2, чл.47 от ЗОС и
чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредба №13 за условията и реда за установяване жилищните нужди на
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на
общинските жилища за 2021 година, както следва:
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СПИСЪК
ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, БРОЯ, ВИДА И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2021 ГОДИНА
І. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Нас.място
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих

ЖК / улица
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
Ул. „Хан Аспарух“
Ул. „Хан Аспарух“
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
Ул. „Хан Аспарух“
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
Ул. „Хан Аспарух“
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
Ул. „Хан Аспарух“
Ул. „Хан Аспарух“

Бл.
1
2
2
10
5
7
13
2
7
5
5
14
7
5
9
10
5
7
7

Вх.
Д
А
Д
Б
А
Б
А
Б
Б
Б
В
В
Б
В
А
Б
Д
А
А

Ет.
6
5
2
5
3
5
1
5
4
3
5
5
3
6
1
5
6
5
5

Ап.
22
19
5
13
8
39
3
14
35
8
16
14
31
17
2
15
13
18
19

Вид жилище
Гарсониера
Гарсониера
Двустаен
Двустаен
Гарсониера
Боксониера
Гарсониера
Гарсониера
Боксониера
Двустаен
Двустаен
Двустаен
Боксониера
Двустаен
Двустаен
Тристаен
Двустаен
Боксониера
Боксониера

II. Жилища за продажба на наематели, настанени по админстративен ред.
№
1.
2.

Нас.място
Гр.Исперих
Гр.Исперих

ЖК / улица
Ул.“В.Левски“
ж.к. „В.Априлов“

Бл.
Вх.
Ливний А
7
Г

3.

Гр.Исперих

Ул. „Хан Аспарух“

3
Бл.
5
2
22

ІІI. Ведомствени жилища.
№ Нас.място
ЖК / улица
1. Гр.Исперих
Ул. „Хан Аспарух“
2. Гр.Исперих
Ул. „Хан Аспарух“
3. Гр.Исперих
Ул. „Хан Аспарух“

Ет.
1
1

Ап.
3
2

Вид жилище
Двустаен
Двустаен

Б

5

28

Гарсониера

Вх.
Б
А
А

Ет.
4
5
4

Ап.
26
21
12А

Вид жилище
Гарсониера
Боксониера
Гарсониера

ІV. Ведомствени жилища за настаняване на специалисти от „МБАЛ-Исперих“ ЕООД.
№ Нас.място
ЖК / улица
Бл.
Вх. Ет. Ап. Вид жилище
1. Гр.Исперих
ЖК „В.Априлов“
2
Б
3
8
Гарсониера
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областен управител на Област Разград, в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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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 21.01.2021г. от
14.30ч. 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 д- Ахмедова.
Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални
дейности»
На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на
22.01.2021г. от 14.00ч. 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 „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка
да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя по проекта за решение.
Няма.
Преминаваме към поименно гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовното заседание на 28.01.2021 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на
жилищата – собственост на община Исперих за 2021 год.
№

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 178
За целесъобразно стопанисване на общинския жилищен фонд на община Исперих,
на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1 и ал.2, чл.47 от ЗОС и
чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредба №13 за условията и реда за установяване жилищните нужди на
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на
общинските жилища за 2021 година, както следва:
СПИСЪК
ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, БРОЯ, ВИДА И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2021 ГОДИНА
І. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Нас.място
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих
Гр.Исперих

ЖК / улица
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
Ул. „Хан Аспарух“
Ул. „Хан Аспарух“
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
Ул. „Хан Аспарух“
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
Ул. „Хан Аспарух“
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
ЖК „В.Априлов“
Ул. „Хан Аспарух“
Ул. „Хан Аспарух“

Бл.
1
2
2
10
5
7
13
2
7
5
5
14
7
5
9
10
5
7
7

Вх.
Д
А
Д
Б
А
Б
А
Б
Б
Б
В
В
Б
В
А
Б
Д
А
А

Ет.
6
5
2
5
3
5
1
5
4
3
5
5
3
6
1
5
6
5
5

Ап.
22
19
5
13
8
39
3
14
35
8
16
14
31
17
2
15
13
18
19

Вид жилище
Гарсониера
Гарсониера
Двустаен
Двустаен
Гарсониера
Боксониера
Гарсониера
Гарсониера
Боксониера
Двустаен
Двустаен
Двустаен
Боксониера
Двустаен
Двустаен
Тристаен
Двустаен
Боксониера
Боксониера

II. Жилища за продажба на наематели, настанени по админстративен ред.
№
1.
2.

Нас.място
Гр.Исперих
Гр.Исперих

ЖК / улица
Ул.“В.Левски“
ж.к. „В.Априлов“

Бл.
Вх.
Ливний А
7
Г

3.

Гр.Исперих

Ул. „Хан Аспарух“

3
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Б

Ет.
1
1

Ап.
3
2

Вид жилище
Двустаен
Двустаен

5

28

Гарсониера

ІІI. Ведомствени жилища.
№ Нас.място
ЖК / улица
1. Гр.Исперих
Ул. „Хан Аспарух“
2. Гр.Исперих
Ул. „Хан Аспарух“
3. Гр.Исперих
Ул. „Хан Аспарух“

Бл.
5
2
22

Вх.
Б
А
А

Ет.
4
5
4

Ап.
26
21
12А

Вид жилище
Гарсониера
Боксониера
Гарсониера

ІV. Ведомствени жилища за настаняване на специалисти от „МБАЛ-Исперих“ ЕООД.
№ Нас.място
ЖК / улица
Бл.
Вх. Ет. Ап. Вид жилище
1. Гр.Исперих
ЖК „В.Априлов“
2
Б
3
8
Гарсониера
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областен управител на Област Разград, в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Продажба на застроен поземлен имот II-3 в квартал 9 по регулационния
план на с.Къпиновци на собственика на законно построените сгради в имота.
Бейти Бекир – Председателна 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. № ОС668/23.12.2020г. за закупуване на урегулиран поземлен имот II – 3 в квартал 9 по
регулационния план на с.Къпиновци с площ на имота 1122 кв.м с Акт за частна
общинска собственост № 6337/17.03.2017 год. В имота има построена жилищна сграда с
площ 100,00кв.м, собственост на Бюрхан Мустан Ариф с нотариален акт № 170, том IV,
рег.№ 6731, дело №702 от 2020год.
Продажбата на земя –частна общинска собственост на собственика на законно
построените върху нея сгради се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по
реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.42 от Наредба № 27 на
Общински съвет Исперих.
Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с
общински имоти за 2020г. за продажба.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1. Има изявен интерес за закупуването на имота.
2. Реализиране на постъпления от продажбите.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме
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следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за общинската
собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих във
връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се проведе процедура по
продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2020 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собственика на законно
построените сгради в него, както следва:
1. Застроен урегулиран поземлен имот II-3 (римско две тире три) в квартал 9
(девет) отреден за жилищно застрояване с площ 1122 (хиляда сто и двадесет и две) кв.м
по регулационния план на с.Къпиновци, одобрен с Решение №532/30.06.2015г. на ОбС Исперих, с местонахождение на имота с.Къпиновци, ул.«Лудогорие» № 6, община
Исперих, област Разград при граници и съседи: север – ул. Лудогорие; изток –УПИ III4,кв.9; юг – улица и запад – УПИ I-2, кв.9, съгласно АЧОС № 6337 от 17.03.2017г. вписан
в Агенцията по вписванията на 28.03.2017год., на собственика на законно построените
сгради в имота, собственост на Бюрхан Мустан Ариф от с.Лъвино, ул. «Георги
Бенковски» № 7, притежаващ нотариален акт № 170, том IV, рег.№6731, дело №702 от
2020год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 12.01.2021 г. е в размер на 2 942,00 (две хиляди
деветстотин четиридесет и две цяло нула) лева.
3. Данъчната оценка на имота в размер на 2 342,70 (две хиляди триста четиридесет
и две цяло седемдесет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000034/08.01.2021 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
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 21.01.2021г. от 13.00ч.
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 Фераим.
Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
22.01.2021г. от 14.30ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя по проекта за решение.
Няма.
Преминаваме към поименно гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовното заседание на 28.01.2021 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно Продажба на застроен поземлен имот II-3 в квартал 9 по регулационния
план на с.Къпиновци на собственика на законно построените сгради в имота.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
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БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 179
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за общинската
собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих във
връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се проведе процедура по
продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2020 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава
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продажбата на поземлен

имот

на собственика на законно

построените сгради в него, както следва:
1. Застроен урегулиран поземлен имот II-3 (римско две тире три) в квартал 9
(девет) отреден за жилищно застрояване с площ 1122 (хиляда сто и двадесет и две) кв.м
по регулационния план на с.Къпиновци, одобрен с Решение №532/30.06.2015г. на ОбС Исперих, с местонахождение на имота с.Къпиновци, ул.«Лудогорие» № 6, община
Исперих, област Разград при граници и съседи: север – ул. Лудогорие; изток –УПИ III4,кв.9; юг – улица и запад – УПИ I-2, кв.9, съгласно АЧОС № 6337 от 17.03.2017г. вписан
в Агенцията по вписванията на 28.03.2017год., на собственика на законно построените
сгради в имота, собственост на Бюрхан Мустан Ариф от с.Лъвино, ул. «Георги
Бенковски» № 7, притежаващ нотариален акт № 170, том IV, рег.№6731, дело №702 от
2020год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 12.01.2021 г. е в размер на 2 942,00 (две хиляди
деветстотин четиридесет и две цяло нула) лева.
3. Данъчната оценка на имота в размер на 2 342,70 (две хиляди триста четиридесет
и две цяло седемдесет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000034/08.01.2021 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в 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 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Продажба на застроен поземлен имот VIII-322 в квартал 45 по
регулационния план на с.Тодорово на собственика на законно построените сгради в
имота.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на Община Исперих е постъпило заявление с вх. № ОС667/23.12.2020г. за закупуване на урегулиран поземлен имот VIII – 322 в квартал 45 по
регулационния план на с.Тодорово с площ на имота 654 кв.м с Акт за частна общинска
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собственост № 6922/06.01.2021 год. В имота има построени- 1. Жилищна сграда със
застроена площ от 90,00 кв.м.; 2. Второстепенна сграда със застроена площ от 60,00кв.м.,
собственост на Евгени Русев Щерев с нотариален акт № 17, том I, рег.№ 281, дело №17 от
2020 год.
Продажбата на земя –частна общинска собственост на собственика на законно
построените върху нея сгради се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по
реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.42 от Наредба № 27 на
Общински съвет Исперих.
Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с
общински имоти за 2020г. за продажба.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1. Има изявен интерес за закупуването на имота.
2. Реализиране на постъпления от продажбите.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет-Исперих да обсъди и приеме
следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за общинската
собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих във
връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се проведе процедура по
продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2020 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собственика на законно
построените сгради в него, както следва:
1. Застроен урегулиран поземлен имот VIII-322 (римско осем тире триста двадесет
и две) в квартал 45 (четиридесет и пет) отреден за жилищно застрояване с площ 654
(шестстотин петдесет и четири) кв.м. по регулационния план на с.Тодорово, одобрен с
Заповед №63/07.04.1987г. на Кмета на Община Исперих, с местонахождение на имота
с.Тодорово, ул.«Васил Левски» № 48, община Исперих, област Разград при граници и
съседи: ул. Васил Левски; УПИ VII, кв.45; УПИ IX, кв.45, съгласно АЧОС № 6922 от
06.01.2021г., вписан в Агенцията по вписванията на 07.01.2021год., на собственика на
законно построените сгради в имота, собственост на Евгени Русев Щерев от с.Тодорово,
ул. «Васил Левски» № 48, притежаващ нотариален акт № 17, том I, рег.№281, дело №17
от 2020год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 12.01.2021 г. е в размер на 1752,00 (хиляда семдестотин
петдесет и две цяло нула) лева.
3. Данъчната оценка на имота в размер на 1 491,10 (хиляда четиристотин
деветдесет и едно цяло десет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000005/05.01.2021 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
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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.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин– председател на ПК по « Финанси и бюджет»
На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 21.01.2021г. от 13.00ч.
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 Фераим.
Зейти Фераим – председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и
гори»
На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на
22.01.2021г. от 14.30ч. 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 „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната
записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя по проекта за решение.
Няма.
Преминаваме към поименно гласуване.

92

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

Редовното заседание на 28.01.2021 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Продажба на застроен поземлен имот VIII-322 в квартал 45 по
регулационния план на с.Тодорово на собственика на законно построените сгради в
имота.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”
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2.
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4.
5.
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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
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 180
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за общинската
собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих във
връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се проведе процедура по
продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2020 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собственика на законно
построените сгради в него, както следва:
1. Застроен урегулиран поземлен имот VIII-322 (римско осем тире триста двадесет
и две) в квартал 45 (четиридесет и пет) отреден за жилищно застрояване с площ 654
(шестстотин петдесет и четири) кв.м. по регулационния план на с.Тодорово, одобрен с
Заповед №63/07.04.1987г. на Кмета на Община Исперих, с местонахождение на имота
с.Тодорово, ул.«Васил Левски» № 48, община Исперих, област Разград при граници и
съседи: ул. Васил Левски; УПИ VII, кв.45; УПИ IX, кв.45, съгласно АЧОС № 6922 от
06.01.2021г., вписан в Агенцията по вписванията на 07.01.2021год., на собственика на
законно построените сгради в имота, собственост на Евгени Русев Щерев от с.Тодорово,
ул. «Васил Левски» № 48, притежаващ нотариален акт № 17, том I, рег.№281, дело №17
от 2020год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 12.01.2021 г. е в размер на 1752,00 (хиляда семдестотин
петдесет и две цяло нула) лева.
3. Данъчната оценка на имота в размер на 1 491,10 (хиляда четиристотин
деветдесет и едно цяло десет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000005/05.01.2021 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в 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 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Промяна на Решение №151 по Протокол №20 от 22.12.2020год. на
Общински съвет – Исперих по отношение на допусната фактическа грешка
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с постъпил Доклад от инж. Никола Христов Николов – лиц. лесовъд на гр.
договор към Община Исперих, с Вх. № K-156/12.01.21год. относно допусната грешка и
съответно предложение за промяна на Решение №151 по Протокол №20 от 22.12.2020год.
по отношение на допусната техническа грешка в изписването на подотдела в Годишен
план за ползване на дървесина през 2021 год. В тази връзка подотдел 1168-а е следвало да
бъде подотдел 1168-в.
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с Решение № 151 на
ОбС- Исперих , прието с Протокол №20 от 22.12.2020год

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Извършва поправка на фактическа грешка в Решение №151, прието с Протокол
№20 от 22.12.2020год. по отношение на Годишен план за ползване на дървесина през
2021год., като в таблицата в колона първа, ред четвърти вместо подотдел 1168-а (хиляда
сто шестдесет и осем тире буква”а”) следва да се чете подотдел 1168-в (хиляда сто
шестдесет и осем тире буква „в”).
II. Настоящото решение да се счита за неразделна част от Годишен план за
ползване на дървесина на през 2021 год., прието с Решение №151 по Протокол №20 от
22.12.2020год. на ОбС - Исперих.
ІІI. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
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.
Моля, становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Милев.
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Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред»
На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 21.01.2021г. от
14.30ч. 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-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
22.01.2021г. от 14.30ч. 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 – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя по проекта за решение.
Няма.
Преминаваме към поименно гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовното заседание на 28.01.2021 г. от 17.00 ч.
гласуване.

участвали в поименното

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Промяна на Решение №151 по Протокол №20 от 22.12.2020год. на
Общински съвет – Исперих по отношение на допусната фактическа грешка
№

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

П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 181
На основание чл.21, ал1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с Решение № 151 на
ОбС- Исперих , прието с Протокол №20 от 22.12.2020год

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Извършва поправка на фактическа грешка в Решение №151, прието с Протокол
№20 от 22.12.2020год. по отношение на Годишен план за ползване на дървесина през
2021год., като в таблицата в колона първа, ред четвърти вместо подотдел 1168-а (хиляда
сто шестдесет и осем тире буква”а”) следва да се чете подотдел 1168-в (хиляда сто
шестдесет и осем тире буква „в”).
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II. Настоящото решение да се счита за неразделна част от Годишен план за
ползване на дървесина на през 2021 год., прието с Решение №151 по Протокол №20 от
22.12.2020год. на ОбС - Исперих.
ІІI. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
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 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана
от държавата дейност
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
През 2020 г. в нормативната уредба, касаеща социалните услуги, настъпи
съществена промяна – в сила влязоха Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за
прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на
общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера.
В чл.15, т.10 от Закона за социалните услуги като нов вид социална услуга
/държавно-делегирана дейност/ е посочена „Асистентска подкрепа“. Тя е подробно
регламентирана в чл. 93 от същия закон. Съгласно неговите разпоредби това е
специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:
– самообслужване;
– движение и придвижване;
– промяна и поддържане на позицията на тялото;
– изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
– комуникация.
Асистентската подкрепа се предоставя на:
– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които
нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена
чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на
асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по
реда на друг закон.
Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на
асистентите и отчитането на услугата се извършва от общината. Предоставянето на тази
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подкрепа следва да се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на
различните видове социални услуги в домашна среда.
С Решение № 790 от 30.10.2020 г. Министерски съвет определя делегираните от
държавата дейности, като в т.V – Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
определя стандарт за социална услуга „Асистентска подкрепа“ 3985 лева на лице за
календарна година за 19 993 потребители в страната. Съгласно Натуралните и стойностни
показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021 г.,
натуралният показател за услугата „Асистентска подкрепа“ за Община Исперих е 56
потребителя, а общият размер на средствата е 223 160 лв.
В чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги са определени
елементите на разходите, които формират размера на стандарта за делегирана от
държавата дейност за социалната услуга „Асистентска подкрепа“, а именно:
– разходи за възнаграждения на асистентите и дължимите осигурителни вноски за
сметка на работодателя;
– разходи за насочване от общината за ползване на услугата и за изготвяне на
индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа;
– режийни разходи за организиране на предоставянето на услугата от общината;
– разходи за транспорт на асистентите, пряко свързани с предоставянето на
услугата;
– разходи за обучения и супервизия на асистентите.
Съгласно §7 от ППЗСУ до 31.12.2021 г. такси за ползване на финансираната от
държавния бюджет асистентска подкрепа не се заплащат от лицата , които я ползват.
Със свое писмо № 08-00-15592 от 24.11.2020 г. изпълнителният директор на
Агенцията за социално подпомагане уведоми общините, че следва да предприемат
действия по създаването на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от
държавата дейност по реда на ЗСУ и ППЗСУ.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за
социалните услуги, чл. 83 и чл. 84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните
услуги и във връзка със Заповед № РД01-2484/ 30.12.2020 г. на Изпълнителният директор
на Агенцията за социално подпомагане
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“, като
делегирана от държавата дейност, съгласно Закона за социалните услуги.
2. Дава съгласие броя на потребителите на социалната услуга, за които се
осигурява финансиране от държавния бюджет, да е за 56 лица.
3. Дава съгласие начина на организация и управление на социалната услуга, да се
извършва съгласно личните нужди на лицата по чл. 93, ал. 2 от Закона за социалните
услуги, и дейностите посочени в чл. 93, ал. 1 от същия закон.
4. Дава съгласие мястото, на което ще се предоставя социалната услуга да е
„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в
домашна среда гр. Исперих”, находящ се в административната сграда на Община
Исперих, с адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70, ет. 2, стая № 3.
5. Дава съгласие броят и длъжностите на служителите, които ще извършват
дейността по предоставяне на социалната услуга в Община Исперих, да е 19 щатни броя
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на длъжност „Личен асистент“.
6. Дава съгласие предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ да
е считано от 01.01.2021 г.
7. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши последващи действия по
изпълнение на Решението.
8. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на комисиите за становище.
Заповядайте д- Ахмедова.
Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални
дейности»
На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на
22.01.2021г. от 14.00ч. 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 „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-н Милев.
Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред»
На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 21.01.2021г. от
14.30ч. 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.
Въпроси към вносителя по проекта за решение.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
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Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 182
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за
социалните услуги, чл. 83 и чл. 84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните
услуги и във връзка със Заповед № РД01-2484/ 30.12.2020 г. на Изпълнителният директор
на Агенцията за социално подпомагане
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
Дава съгласие за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“, като
делегирана от държавата дейност, съгласно Закона за социалните услуги.
2. Дава съгласие броя на потребителите на социалната услуга, за които се
осигурява финансиране от държавния бюджет, да е за 56 лица.
3. Дава съгласие начина на организация и управление на социалната услуга, да се
извършва съгласно личните нужди на лицата по чл. 93, ал. 2 от Закона за социалните
услуги, и дейностите посочени в чл. 93, ал. 1 от същия закон.
4. Дава съгласие мястото, на което ще се предоставя социалната услуга да е
„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в
домашна среда гр. Исперих”, находящ се в административната сграда на Община
Исперих, с адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70, ет. 2, стая № 3.
5. Дава съгласие броят и длъжностите на служителите, които ще извършват
дейността по предоставяне на социалната услуга в Община Исперих, да е 19 щатни броя
на длъжност „Личен асистент“.
6. Дава съгласие предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ да
е считано от 01.01.2021 г.
7. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши последващи действия по
изпълнение на Решението.
8. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
1.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих
през 2020г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н заместник кмет.
Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В изпълнение на чл.6, ал.1 от Закона за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните, към Община Исперих е създадена местна комисия,
която работи в посока превенция и борба срещу противообществените деяния, както и по
осигуряване на нормалното развитие и възпитание на извършителите им. В състава на
комисията са включени представители на общинската администрация, на Дирекция
«Социално подпомагане», на полицията, както и педагози, юристи, общественици и др.
Местната комисия разглежда възпитателни дела за противообществени прояви,
извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни,
освободени от наказателна отговорност. Комисията разглежда случаите, в които:
 малолетни на възраст от 8 до 14 години са извършили противообществени
прояви;
 непълнолетни на възраст от 14 до 18 години са извършили противообществени
деяния, както и когато непълнолетни, извършили престъпления са освободени
от наказателна отговорност и делото е изпратено за разглеждане от местната
комисия;
 непълнолетни са извършили прояви, за които по друг нормативен акт се
предвижда налагане на възпитателна мярка.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните в Община Исперих, съвместно с Детска педагогическа стая, изпълняват
следните задачи:
1. Организират и кооридинират социално-превантивната дейност на територията
на общината, издирват и установяват малолетните и непълнолетните, които се
нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;
2. Разглеждат противообществените деяния и налагат възпитателни мерки, а в
определени случаи правят и предложения до съда за налагане на по-тежки
наказания като настаняване в социално-педагогически интернат или във
възпитателно училище;
3. Съдействат на лицата, излезли от СПИ, ВУИ и др. пред компетентните органи
за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
4. Следят поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от
подобни интернати и вземат мерки за тяхното социализиране и по-нататъшно
правилно развитие;
5. Подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата
си;
6. Изучават състоянието и причините за противообществените прояви на лицата;
7. Изпълняват мероприятия по програми и дейности, организирани от
Централната комисия.
Възпитателните
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мерки,

които

Местната

комисия

може

да

налага

са:

предупреждение; задължаване да се извини на пострадалия; задължаване да участва в
консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията от поведението;
поставяне под възпитателен надзор на родителите; поставяне под възпитателен надзор на
обществен възпитател; забрана на непълнолетния да посещава определени места и
заведения; забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени
лица; забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес; задължаване на
непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда; задължаване на
непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото; настаняване в
социално-педагогически интернат; предупреждаване за настаняване във възпитателно
училище-интернат; настаняване във възпитателно училище-интернат.
В изпълнение на своята дейност през 2020г. МКБППМН при Община Исперих
образува и разгледа 16 възпитателни дела срещу 21 малолетни и непълнолетни лица по
повод следните извършени противообществени деяния:
- кражба/ пари, имущество/
– 7
- телесна повреда
– 3
- унищожаване на имущество
– 3
- бягства
– 1
- бране на липов цвят
– 1
- нарушаване на Заповед за епидемична обстановка
– 1
Мерките, които Комисията наложи са:
- предупреждение – 13
- задължаване да се извини на пострадалия – 1
- забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведение – 1
- поставяне под възпитателен надзор на родителите -1
- поставяне под възпитателин надзор на обществен възпитател – 4
- предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат – 1
По три от преписките възпитателните дела са прекратени.
Подробен отчет за дейността си Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ежегодно представя пред
Централната комисия, пред кмета на общината и пред общинския съвет.
Във връзка с гореизложеното и в изпълнение на Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните предлагам Общински
съвет - Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема за сведение отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих
през 2020.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
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Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2020г.
/структурата на отчета е в съответствие с Указания на ЦКБППМН
в Писмо № РД-30-И - 48/ 08.10.2020г./
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните при община Исперих работи по организиране и реализиране на
инициативи по първичната превенция на малолетните и непълнолетните
правонарушители на територията на общината чрез дейности алтернативни на детското
асоциално и девиантно поведение. Приоритет е доброто сътрудничество с институциите,
работещи с деца за координиране на всички социално-педагогически фактори на
територията на общината в борбата срещу насилието, престъпността и за защита правата
на децата.
Предвидените в ЗБППМН мерки са само възпитателни и те нямат наказателноправни последици. С тях се цели постигането на възпитателен ефект и позитивна промяна
в поведението за преодоляване на деформации и дефицити в нравственото им развитие,
както и формиране на нагласи за уважение към закона и обществото.
Съставът на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Исперих отговаря на
изискванията съгласно чл.6, ал.1 и 2 от ЗБППМН. През 2020г. Местната комисия за
БППМН е определена със Заповед № 32/ 06.01.2020г. на Кмета на община Исперих в
състав както следва:
Председател: – Аксел Мехмед Кючюк - Зам. -кмет на Община Исперих;
Секретар: - Татяна Анатолиевна Николова
Членове:
1. Весела Георгиева - ИДПС към РУ на МВР гр. Исперих;
2. Стела Грозева Петрова – Началник отдел „ЗД” в дирекция „СП” – Исперих;
3. Севим Адем Махмуд - Секретар на Община Исперих;
4. Исмаил Айдън Исмаил – Директор дирекция „ХД”- Община Исперих;
5. Налян Свиленова Христова – старши юрисконсулт в дирекция „АОИГРАО“;
6. Пламен Цанев Петров – зам. директор на ОУ “В.Априлов”- гр.Исперих;
7. Тургай Назиф Нури - учител в ПГ по СС “Хан Аспарух”- гр.Исперих;
8. Катя Николова Бочева – начален учител в ОУ”В. Априлов”- гр.Исперих.
I. Дейност на комисията:
Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални
деяния
През 2020 година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните - Исперих продължи да работи за постигане на следните
цели:
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1. Предотвратяване и противодействие на извършването на противообществени
прояви.
2. Осъществяване на превенция на противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните.
3. Ограничаване и стремеж към преодоляване на причините за негативното
поведение и противообществените прояви на подрастващите.
4. Приобщаване на “децата в риск” към училищната среда.
5. Оказване на помощ на родителите, срещащи затруднения при възпитанието на
своите децата.
За реализирането на тези цели МКБППМН - Исперих работи съвместно с
ръководствата на учебни заведения на територията на общината, с училищните комисии
за превенция на противообществените прояви на учениците, с инспектор “Детска
педагогическа стая” при РУ на МВР - Исперих, с отдел “Закрила на детето” при ДСП Исперих. Бяха проведени беседи с ученици във връзка с агресията, с тормоза в училище, с
употребата на наркотични вещества, с правата на детето, с дейността на МКБППМН, с
необходимостта от редовна посещаемост на учебните занятия, със спазването на вечерния
час и др. Бяха осъществени обучения /чрез обществени възпитатели и ИДПС/ на ученици
на теми: “Превенция на насилие над деца”, “Детска полицейска академия”; занятия на
инспектор ДПС “Да играем безопасно”, “Опасните непознати”, “Пътна безопасност”,
“Наркотиците и законът”, “Престъпление и наказание”, “Права и отговорности”,
“Хулиганство и вандализъм”.
Превантивна работа с родителите
 При подаден сигнал от директорите на учебните заведения на територията на
община Исперих, от отдел “Закрила на детето”, от инспектор ДПС при РУ на МВР Исперих за съдействие от Комисията за разрешаване на възникнали трудности в
общуването между родители - деца, за деца, застрашени от отпадане или с проблеми в
поведението, МКБППМН осъществяваше срещи с родителите и децата с цел оказване на
помощ и подкрепа в процеса на възпитание. В тази насока Комисията работи с три
семейства. По предложение на УКБППМН, на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН,
МКБППМН определи обществен възпитател на петнадесет деца.
 Системно възпитателите разговаряха с родители на деца от ромски произход за
необходимостта от образование на децата им. Консултираха децата и за опасностите при
ранните бракове
Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми:
1. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетни и
непълнолетни
Година

2017
2018
2019
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Брой реализирани
програми за превенция и
противодействие на
детското асоциално
поведение

Брой лица, обхванати от
информационни кампании
за преодоляване на
асоциалното поведение
сред деца

Брой
консултирани
деца и семейства
чрез МКБППМН

1
1
1

Около 750
Около 720
Около 710

9
5
4

2020

Около 350

1

5

Задачи по Плана за действие за реализация Националната стратегия за борба с
наркотиците (2020-2024 г.)
По отношение на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за
борба с наркотиците Комисията сътрудничи с обществените възпитатели, с инспектор
ДПС, с педагогическите съветници, с БЧК и др. Областният съвет ни предоставя
информационни материали (брошури), които чрез обществените възпитатели достигат до
децата с девиантно поведение, които биват информирани и за предстоящите мероприятия,
организирани по повод Деня за борба с наркотиците и Деня за борба със СПИН.

Брой лица, обхванати в проучванията

-

Провеждане на проучвания за нагласите за употреба на
наркотични вещества
(теми и брой)
Брой лица, обхванати в информационните кампании и
превантивните програми

-

Брой информационни кампании и програми по превенция на
наркоманиите

1

Издаване и разпространение на информационни материали
(вид, теми, тираж)

Програми за работа със семейства в риск и рискови групи
деца
(брой, програми и проекти, теми, брой обхванати лица)

-

Брой консултирани деца и семейства във връзка с употребата
на наркотици

Програми и проекти за превенцията на рисковото поведение
за употреба на наркотици
(брой, теми, брой обхванати лица)

Обучения на специалисти и доброволци по превенция на
наркоманиите
(брой, теми, брой обхванати лица)
-

1

500

-

-

Във връзка с Национална програма за предотвратяване и противодействие на
трафика на хора във всички училища бяха разпространени информационни материали,
предоставени от РУО-Разград и бе проведена информационна кампания на тема
„Порнография и трафик на хора”. За целта бяха предоставени материали на обществените
възпитатели и на УКППП.
Мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления,
свързани с жп транспорта в съответствие с Писмо № 71/ 25.09.2007г. на ЦКБППМН
до председателите и секретарите на МКБППМН.
В началото на учебната 2020/ 2021 година от служители на РУ на МВР традиционно
се изнесоха лекции по превенция на противообществени прояви и престъпления, свързани с
жп транспорта. В градски училища бяха организирани две срещи със служители на

106

„Транспортна полиция”. През последните шест години на територията на общината не са
регистрирани престъпления, свързани с жп транспорта.
2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна
работа с ненавършили пълнолетие деца, които споделят идеи или принадлежат към
организации с екстремистки или радикален характер.
Нямаме регистрирани престъпления и противообществени прояви по расистки
подбуди или като резултат на споделяне на екстремистки идеи или членство в радикални
групи или организации.
3. Конкретни мерки, предприети във връзка със социалната закрила на
малолетни и непълнолетни и на нуждаещи се от помощ.
През 2020г. МКБППМН съвместно с Детска педагогическа стая към РУ на МВР Исперих, Отдел” Закрила на детето”, образователните институции, Комплекса за
социални услуги за деца и семейства и обществените възпитатели изпълни следните
задачи, визирани в чл.10 от Закона за БППМН:
- издири и установи малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взе
мерки за тяхната социална защита и развитие (насочени към КСУДС – 2 дете, определен
обществен възпитател на 10 деца);
- разгледа деяния по чл.11, ал.1 и наложи възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.1-10
и т.12 – общо16 деяния срещу 21 малолетни и непълнолетни;
- помага на родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
- анализира състоянието и причините за противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните в общината и набеляза конкретни мерки;
- участва в мероприятия, организирани от други органи и организации, работещи с
деца;
- определи обществени възпитатели по чл.41, ал.2 на лица в риск от извършване на
противообществена проява.
През 2020г. МКБППМН не е внасяла в Районен съд - Исперих предложения за
налагане на възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.13 от ЗБППМН (“настаняване във
възпитателно училище-интернат”)
През 2020г. МКБППМН не е правила предложения и за предсрочно прекратяване
на престой във ВУИ по причина, че нямаме деца, настанени във ВУИ, съответно и
секретарят на комисията не е участвал в заседания на педагогически съвети във ВУИ по
същата причина.
През 2020г. МКБППМН - Исперих не е уведомявана за освобождаване на лица от
СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени.
В съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009г.) в
МКБППМН - Исперих е създаден поименен регистър на всички неучещи и неработещи
непълнолетни в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени.
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Категории
неучещи и
неработещи
непълнолетни

Общ
брой

Брой
продължили
образованието си

Неучещи и

0

0

Брой на
обхванати
в обучения
и
програми
за квалификация
0

Брой на
професионално
ориентирани и
консултирани
0

Брой на
започналите
работа

0

неработещи,
напуснали
СПИ
Неучещи и
неработещи,
напуснали
ВУИ
Неучещи и
неработещи,
освободени
от ПД
Условно
осъдени
Осъдени на
пробация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Начини за информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените
на пробация непълнолетни.
Информация за условно осъдените и за осъдените на пробация непълнолетни
получава от РС - Исперих след изпратено искане за подобна информация, както и чрез
уведомителни писма, изпратени от Областна служба “Изпълнение на наказанията” до
МКБППМН.
Информиране на МКБППМН за условно осъдените и
осъдените на пробация непълнолетни.
Информация от съда
Справки на секретаря на МК в съда

Брой случаи
0
2

През отчетния период няма случаи след условно осъждане на непълнолетни, при
които Съдът да е информирал МКБППМН за необходимостта от организиране на
възпитателни грижи.
5. Съдействие на органите на образованието за обхващане на подлежащите на
задължително образование деца и за тяхното неотпадане от училище
При отправена молба от училищните ръководства за съдействие при осигуряване
редовното присъствие на децата в училище обществените възпитатели към МКБППМН
разговарят с децата и с техните родители. Консултират подрастващите и разясняват на
родителите отговорностите, които носят за децата. Обществените възпитатели системно
разговарят с деца, застрашени от отпадане и с техните родители.
ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.
Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви,
извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители. Това се осъществява чрез т.
нар. възпитателни дела.
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Възпитателните дела се образуват в едномесечния срок, посочен в ЗБППМН и се
разглеждат от състав, определен за всяко дело със Заповед на Председателя на
МКБППМН. Съставът по делото включва правоспособен юрист, двама членове и
протоколчик.
При разглеждането им един от основните проблеми е неявяване на лицата, които
задължително трябва да присъстват на възпитателното дело – родители и малолетни или
непълнолетни правонарушители. Много родители не считат за необходимо да се явят при
получаване на уведомителното писмо от комисията. Съдействие получаваме от РУ
„Полиция” – Исперих, като компетентен орган за принудително им довеждане. При някои
малолетни и непълнолетни, родителите са в чужбина, а те живеят при роднини, които не
са упълномощени да представляват родителите.
Трудности се срещат и при установяване на настоящ адрес на правонарушителите.
Много от тях често сменят местопребиваването си, като не променят адресната си
регистрация. Със съдействието на служба ГРАО и инспектор Детска педагогическа стая се
осъществява издирване настоящ адрес за по-навременно разглеждане на постъпилата
преписка и изпращането й по компетентност.
2. Конкретни случаи, когато представители на ДСП - ОЗД не са участвали при
разглеждането на възпитателни дела и не са представили становища или доклади –
брой и причини.
Представители на отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално
подпомагане” винаги участваха в разглеждането на възпитателните дела.
3. Допуснати нарушения (вид и брой), констатирани от прокуратурата и съда
при процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела и
налагане на възпитателните мерки по чл. 13 и мерките по чл. 15 от ЗБППМН.
Предписания от прокуратурата и съда, и предприети мерки за недопускане на
повторни нарушения.
През 2020г. РП-Исперих не е упражнявала контрол върху работа МКБППМН
През отчетната година МКБППМН е образувала възпитателни дела и е наложила
възпитателни мерки по отношение на деца и родители, както следва:
Постъпилите преписки от РП - Исперих за налагане на възпитателни мерки са 16
броя.
Образуваните и разгледани възпитателни дела са 16.
Всички възпитателни дела са образувани и разгледани в законоустановения срок.
Статистически данни на противообществени прояви или престъпления:
- кражба/ пари, имущество/
– 7
- телесна повреда
– 3
- унищожаване на имущество
– 3
- бягства
– 1
- бране на липов цвят
– 1
- нарушаване на Заповед за епидемична обстановка
– 1
Наложените възпитателни мерки по ЗБППМН, чл.13, ал.1 са, както следва:
- предупреждение – 13
- задължаване да се извини на пострадалия – 1
- забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведение – 1
- поставяне под възпитателен надзор на родителите -1
- поставяне под възпитателин надзор на обществен възпитател – 4
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- предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат – 1
Решения на МК по чл.21, ал.1, т.4 от ЗБППМН /прекратяване на възпитателно дело/
- 3.
4. През 2020 година на две деца бяха разгледани две възпитателни дела.
4.1. На първото възпитателно дело бяха наложени мерка по чл.13, ал.1, т.1
„предупреждение“ и т.3 „задължаване да участва в консултации за преодоляване на
отклоненията в поведението“.
4.2. На второто възпитателно дело на едното дете беше наложено наказание по т. 2
„Задължаване да се извини на пострадалия“ и на второто - т. 12 „Предупреждение за
настаняване във ВУИ с изпитателен срок шест месеца“. Възпитателни мерки бяха
съобразени и с това, че с малолетния работят и специалисти в КСУДС.
5. Не се е налагало да бъде приведен в изпълнение чл.25 от ЗБППМН. Решенията
на комисията са приемани и изпълнявани от всички заинтересовани страни.
III. Консултативни кабинети и Центрове за социална превенция
Към МКБППМН - Исперих през 2020 година няма изграден консултативен
кабинет и център за социална подкрепа. Комисия ползва услугите на ЦОП към КСУДС
„Лудогорие“ гр.Исперих.

IV.Обществени възпитатели
Година

2020
2021
Прогноза за
2022

Плануван брой
обществени
възпитатели,
утвърдени от МФ по
Закона за държавния
бюджет
6
6
6

Реално усвоени бройки
обществени възпитатели
за съответната година

Изразходвани средства
по Наредба № 2 на
ЦКБППМН

6

14 184лв.

През 2020г. МКБППМН - Исперих работи с 6 обществени възпитатели, които
осъществяваха корекционно-възпитателна дейност с двадесет и четири деца. След
работата с обществен възпитател повечето от малолетните и непълнолетните не
извършват нови противообществени прояви или престъпления.
1. Контролът върху дейността на обществени възпитатели се осъществяваше от
секретаря и от председателя на комисията. Ежемесечно до трето число на следващия
месец обществените възпитатели представят писмен отчет за извършената работа.
Периодично секретарят на комисията обсъжда с обществените възпитатели
работата им по възпитателния надзор, трудностите и успехите и заедно търсят решения на
възникнали проблеми.
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2. Въз основа на представените отчети обществените възпитатели
са материално стимулирани съгласно Наредба № 2 на ЦКБППМН. Проблеми във връзка с
изразходване на средствата за материално стимулиране на обществените възпитатели през
2020 г. МКБППМН - Исперих няма.
3. С цел повишаване на квалификацията и усъвършенстване на работата секретарят
на комисията провежда обучителни срещи с обществените възпитатели веднъж на
тримесечие.
4. Всички обществени възпитателя присъстваха на тези срещи и активно участваха
в работата.
5. Няма случаи на намеса от кмета на общината или други лица извън местната
комисия при подбора и определянето на обществените възпитатели.
V. Контролна дейност на МКБППМН
На територията на община Исперих няма функциониращи СПИ, ВУИ, ПД, ДВНМН
и приюти за безнадзорни деца.
МК не упражнява контрол върху дейността на настойници и попечители поради
липсата на такива.
Извършени са 3 проверки по училищата и 24 проверки на увеселителни и питейни
заведения и игрални зали съвместно с РУ „Полиция“ и ОЗД гр. Исперих. При
извършените проверки не са констатирани нарушения на Наредба № 1 и ЗБППМН.
МК е участвала в две съвместни проверки с РУП и ОЗД гр. Исперих за
установяване на безнадзорни, просещи и скитащи деца. Няма регистрирани такива в
общината.
Комисията не се е сблъсквала с проблеми при осъществяване на контрола.
Секретарят на Местната комисия е член на състава на координационния механизъм
и взема участие в заседанията на същия, когато е наложително, след което запознава
членовете на местната комисия с взетите решения и предприети мерки и при нужда се
изготвя план за работа по дадения случай.
VI. Местната комисия не е правила предложения до местни и централни органи по
проблеми на предотвратяването и противодействието на престъпността на малолетни и
непълнолетни тъй като не е имала конкретни случаи, които да налагат такива
предложения.
VII. Взаимодействие на МКБППМН
И през 2020 година МКБППМН продължи съвместната си дейност с УКППП,
ИДПС, Дирекция „СП’’ отдел „ЗД”, КСУДС и прокуратурата за осъществяване на
мероприятия по превенция на противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните, но предвид пандемична обстановка, тези мероприятия не бяха
достатъчни.
Контактите с ИДПС към РУП гр. Исперих са регулярни.
В двете средни училища и в 7 – те основни със заповеди на директорите на същите
са определени съставите на УКБППМН. Комисиите имат планове, които са одобрени от
педагогическите съвети. Провеждат се периодични срещи и се изнасят лекции от ИДПС
по предварително утвърдени графици. Темите на лекциите са съобразени с днешните
изисквания на времето, а именно с агресията сред подрастващите, насилието, сексуалното
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възпитание, употребата на алкохол, цигари и наркотици, борбата със СПИН и трафика на
хора .
Взаимодействието на комисията с Дирекция „СП” отдел „ЗД” е свързано със
защита на законните интереси на малолетните и непълнолетните при разглеждане на
възпитателни дела. За по-добро и ефективно взаимодействие между МКБППМН и
останалите институции са сключени споразумения.
VIII. Квалификационна дейност на МКБППМН
1. През месец февруари 2020 г. на обществени възпитатели, които за пръв път
работиха като такива към МК, се проведе обучение по изготвяне на индивидуални
работни планове с деца, поставени под надзор на обществен възпитател в съответствие с
указания, препоръчани от ЦКБППМН.
IX. Планувани и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за
възнаграждение на членове на МКБППМН
През 2020г. в бюджета на МК за разходи по Наредба № 3 на ЦКБППМН бяха
предвидени 2 720 лв.
Съгласно чл.107а, ал.2 от Кодекса на труда и чл.7, ал.3 от Закона за държавния
служител, се забранява на държавните и общинските служители да получават
възнаграждения за работа в комисии.
Предвид това са изплатени възнаграждения само на трима членове на МК по
Наредба № 3. Обща сума – 627лева. /предимно за изготвяне на доклади/.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих
Моля становището на комисията по « Образование, култура и духовни дейности»
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
22.01.2021г. от 13.00ч. 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.
Въпроси към вносителя по проекта за решение.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
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Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 183
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема за сведение отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община
Исперих през 2020.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2020г.
/структурата на отчета е в съответствие с Указания на ЦКБППМН
в Писмо № РД-30-И - 48/ 08.10.2020г./
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните при община Исперих работи по организиране и реализиране на
инициативи по първичната превенция на малолетните и непълнолетните
правонарушители на територията на общината чрез дейности алтернативни на детското
асоциално и девиантно поведение. Приоритет е доброто сътрудничество с институциите,
работещи с деца за координиране на всички социално-педагогически фактори на
територията на общината в борбата срещу насилието, престъпността и за защита правата
на децата.
Предвидените в ЗБППМН мерки са само възпитателни и те нямат наказателноправни последици. С тях се цели постигането на възпитателен ефект и позитивна промяна
в поведението за преодоляване на деформации и дефицити в нравственото им развитие,
както и формиране на нагласи за уважение към закона и обществото.
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Съставът на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Исперих отговаря на
изискванията съгласно чл.6, ал.1 и 2 от ЗБППМН. През 2020г. Местната комисия за
БППМН е определена със Заповед № 32/ 06.01.2020г. на Кмета на община Исперих в
състав както следва:
Председател: – Аксел Мехмед Кючюк - Зам. -кмет на Община Исперих;
Секретар: - Татяна Анатолиевна Николова
Членове:
1. Весела Георгиева - ИДПС към РУ на МВР гр. Исперих;
2. Стела Грозева Петрова – Началник отдел „ЗД” в дирекция „СП” – Исперих;
3. Севим Адем Махмуд - Секретар на Община Исперих;
4. Исмаил Айдън Исмаил – Директор дирекция „ХД”- Община Исперих;
5. Налян Свиленова Христова – старши юрисконсулт в дирекция „АОИГРАО“;
6. Пламен Цанев Петров – зам. директор на ОУ “В.Априлов”- гр.Исперих;
7. Тургай Назиф Нури - учител в ПГ по СС “Хан Аспарух”- гр.Исперих;
8. Катя Николова Бочева – начален учител в ОУ”В. Априлов”- гр.Исперих.
I. Дейност на комисията:
Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални
деяния
През 2020 година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните - Исперих продължи да работи за постигане на следните
цели:
6. Предотвратяване и противодействие на извършването на противообществени
прояви.
7. Осъществяване на превенция на противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните.
8. Ограничаване и стремеж към преодоляване на причините за негативното
поведение и противообществените прояви на подрастващите.
9. Приобщаване на “децата в риск” към училищната среда.
10.
Оказване на помощ на родителите, срещащи затруднения при
възпитанието на своите децата.
За реализирането на тези цели МКБППМН - Исперих работи съвместно с
ръководствата на учебни заведения на територията на общината, с училищните комисии
за превенция на противообществените прояви на учениците, с инспектор “Детска
педагогическа стая” при РУ на МВР - Исперих, с отдел “Закрила на детето” при ДСП Исперих. Бяха проведени беседи с ученици във връзка с агресията, с тормоза в училище, с
употребата на наркотични вещества, с правата на детето, с дейността на МКБППМН, с
необходимостта от редовна посещаемост на учебните занятия, със спазването на вечерния
час и др. Бяха осъществени обучения /чрез обществени възпитатели и ИДПС/ на ученици
на теми: “Превенция на насилие над деца”, “Детска полицейска академия”; занятия на
инспектор ДПС “Да играем безопасно”, “Опасните непознати”, “Пътна безопасност”,
“Наркотиците и законът”, “Престъпление и наказание”, “Права и отговорности”,
“Хулиганство и вандализъм”.
Превантивна работа с родителите
 При подаден сигнал от директорите на учебните заведения на територията на
община Исперих, от отдел “Закрила на детето”, от инспектор ДПС при РУ на МВР 114

Исперих за съдействие от Комисията за разрешаване на възникнали трудности в
общуването между родители - деца, за деца, застрашени от отпадане или с проблеми в
поведението, МКБППМН осъществяваше срещи с родителите и децата с цел оказване на
помощ и подкрепа в процеса на възпитание. В тази насока Комисията работи с три
семейства. По предложение на УКБППМН, на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН,
МКБППМН определи обществен възпитател на петнадесет деца.
 Системно възпитателите разговаряха с родители на деца от ромски произход за
необходимостта от образование на децата им. Консултираха децата и за опасностите при
ранните бракове
Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми:
3. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетни и
непълнолетни
Година

2017
2018
2019
2020

Брой реализирани
програми за превенция и
противодействие на
детското асоциално
поведение

Брой лица, обхванати от
информационни кампании
за преодоляване на
асоциалното поведение
сред деца

Брой
консултирани
деца и семейства
чрез МКБППМН

1
1
1
1

Около 750
Около 720
Около 710
Около 350

9
5
4
5

Задачи по Плана за действие за реализация Националната стратегия за борба с
наркотиците (2020-2024 г.)
По отношение на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за
борба с наркотиците Комисията сътрудничи с обществените възпитатели, с инспектор
ДПС, с педагогическите съветници, с БЧК и др. Областният съвет ни предоставя
информационни материали (брошури), които чрез обществените възпитатели достигат до
децата с девиантно поведение, които биват информирани и за предстоящите мероприятия,
организирани по повод Деня за борба с наркотиците и Деня за борба със СПИН.
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Брой лица, обхванати в проучванията

-

Провеждане на проучвания за нагласите за употреба на
наркотични вещества
(теми и брой)
Брой лица, обхванати в информационните кампании и
превантивните програми

-

Брой информационни кампании и програми по превенция на
наркоманиите

1

Издаване и разпространение на информационни материали
(вид, теми, тираж)

Програми за работа със семейства в риск и рискови групи
деца
(брой, програми и проекти, теми, брой обхванати лица)

-

Брой консултирани деца и семейства във връзка с употребата
на наркотици

Програми и проекти за превенцията на рисковото поведение
за употреба на наркотици
(брой, теми, брой обхванати лица)

Обучения на специалисти и доброволци по превенция на
наркоманиите
(брой, теми, брой обхванати лица)
-

1

500

-

-

Във връзка с Национална програма за предотвратяване и противодействие на
трафика на хора във всички училища бяха разпространени информационни материали,
предоставени от РУО-Разград и бе проведена информационна кампания на тема
„Порнография и трафик на хора”. За целта бяха предоставени материали на обществените
възпитатели и на УКППП.
Мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления,
свързани с жп транспорта в съответствие с Писмо № 71/ 25.09.2007г. на ЦКБППМН
до председателите и секретарите на МКБППМН.
В началото на учебната 2020/ 2021 година от служители на РУ на МВР традиционно
се изнесоха лекции по превенция на противообществени прояви и престъпления, свързани с
жп транспорта. В градски училища бяха организирани две срещи със служители на
„Транспортна полиция”. През последните шест години на територията на общината не са
регистрирани престъпления, свързани с жп транспорта.
4. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна
работа с ненавършили пълнолетие деца, които споделят идеи или принадлежат към
организации с екстремистки или радикален характер.
Нямаме регистрирани престъпления и противообществени прояви по расистки
подбуди или като резултат на споделяне на екстремистки идеи или членство в радикални
групи или организации.
3. Конкретни мерки, предприети във връзка със социалната закрила на
малолетни и непълнолетни и на нуждаещи се от помощ.
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През 2020г. МКБППМН съвместно с Детска педагогическа стая към РУ на МВР Исперих, Отдел” Закрила на детето”, образователните институции, Комплекса за
социални услуги за деца и семейства и обществените възпитатели изпълни следните
задачи, визирани в чл.10 от Закона за БППМН:
- издири и установи малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взе
мерки за тяхната социална защита и развитие (насочени към КСУДС – 2 дете, определен
обществен възпитател на 10 деца);
- разгледа деяния по чл.11, ал.1 и наложи възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.1-10
и т.12 – общо16 деяния срещу 21 малолетни и непълнолетни;
- помага на родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
- анализира състоянието и причините за противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните в общината и набеляза конкретни мерки;
- участва в мероприятия, организирани от други органи и организации, работещи с
деца;
- определи обществени възпитатели по чл.41, ал.2 на лица в риск от извършване на
противообществена проява.
През 2020г. МКБППМН не е внасяла в Районен съд - Исперих предложения за
налагане на възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.13 от ЗБППМН (“настаняване във
възпитателно училище-интернат”)
През 2020г. МКБППМН не е правила предложения и за предсрочно прекратяване
на престой във ВУИ по причина, че нямаме деца, настанени във ВУИ, съответно и
секретарят на комисията не е участвал в заседания на педагогически съвети във ВУИ по
същата причина.
През 2020г. МКБППМН - Исперих не е уведомявана за освобождаване на лица от
СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени.
В съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009г.) в
МКБППМН - Исперих е създаден поименен регистър на всички неучещи и неработещи
непълнолетни в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени.
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0

Брой на
обхванати
в обучения
и
програми
за квалификация
0

Брой на
професионално
ориентирани и
консултирани
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Категории
неучещи и
неработещи
непълнолетни

Общ
брой

Брой
продължили
образованието си

Неучещи и
неработещи,
напуснали
СПИ
Неучещи и
неработещи,
напуснали
ВУИ
Неучещи и
неработещи,
освободени
от ПД
Условно

0

Брой на
започналите
работа

0

осъдени
Осъдени на
пробация

0

0

0

0

0

4. Начини за информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените
на пробация непълнолетни.
Информация за условно осъдените и за осъдените на пробация непълнолетни
получава от РС - Исперих след изпратено искане за подобна информация, както и чрез
уведомителни писма, изпратени от Областна служба “Изпълнение на наказанията” до
МКБППМН.
Информиране на МКБППМН за условно осъдените и
осъдените на пробация непълнолетни.
Информация от съда
Справки на секретаря на МК в съда

Брой случаи
0
2

През отчетния период няма случаи след условно осъждане на непълнолетни, при
които Съдът да е информирал МКБППМН за необходимостта от организиране на
възпитателни грижи.
5. Съдействие на органите на образованието за обхващане на подлежащите на
задължително образование деца и за тяхното неотпадане от училище
При отправена молба от училищните ръководства за съдействие при осигуряване
редовното присъствие на децата в училище обществените възпитатели към МКБППМН
разговарят с децата и с техните родители. Консултират подрастващите и разясняват на
родителите отговорностите, които носят за децата. Обществените възпитатели системно
разговарят с деца, застрашени от отпадане и с техните родители.
ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.
Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви,
извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители. Това се осъществява чрез т.
нар. възпитателни дела.
Възпитателните дела се образуват в едномесечния срок, посочен в ЗБППМН и се
разглеждат от състав, определен за всяко дело със Заповед на Председателя на
МКБППМН. Съставът по делото включва правоспособен юрист, двама членове и
протоколчик.
При разглеждането им един от основните проблеми е неявяване на лицата, които
задължително трябва да присъстват на възпитателното дело – родители и малолетни или
непълнолетни правонарушители. Много родители не считат за необходимо да се явят при
получаване на уведомителното писмо от комисията. Съдействие получаваме от РУ
„Полиция” – Исперих, като компетентен орган за принудително им довеждане. При някои
малолетни и непълнолетни, родителите са в чужбина, а те живеят при роднини, които не
са упълномощени да представляват родителите.
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Трудности се срещат и при установяване на настоящ адрес на правонарушителите.
Много от тях често сменят местопребиваването си, като не променят адресната си
регистрация. Със съдействието на служба ГРАО и инспектор Детска педагогическа стая се
осъществява издирване настоящ адрес за по-навременно разглеждане на постъпилата
преписка и изпращането й по компетентност.
2. Конкретни случаи, когато представители на ДСП - ОЗД не са участвали при
разглеждането на възпитателни дела и не са представили становища или доклади –
брой и причини.
Представители на отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално
подпомагане” винаги участваха в разглеждането на възпитателните дела.
3. Допуснати нарушения (вид и брой), констатирани от прокуратурата и съда
при процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела и
налагане на възпитателните мерки по чл. 13 и мерките по чл. 15 от ЗБППМН.
Предписания от прокуратурата и съда, и предприети мерки за недопускане на
повторни нарушения.
През 2020г. РП-Исперих не е упражнявала контрол върху работа МКБППМН
През отчетната година МКБППМН е образувала възпитателни дела и е наложила
възпитателни мерки по отношение на деца и родители, както следва:
Постъпилите преписки от РП - Исперих за налагане на възпитателни мерки са 16
броя.
Образуваните и разгледани възпитателни дела са 16.
Всички възпитателни дела са образувани и разгледани в законоустановения срок.
Статистически данни на противообществени прояви или престъпления:
- кражба/ пари, имущество/
– 7
- телесна повреда
– 3
- унищожаване на имущество
– 3
- бягства
– 1
- бране на липов цвят
– 1
- нарушаване на Заповед за епидемична обстановка
– 1
Наложените възпитателни мерки по ЗБППМН, чл.13, ал.1 са, както следва:
- предупреждение – 13
- задължаване да се извини на пострадалия – 1
- забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведение – 1
- поставяне под възпитателен надзор на родителите -1
- поставяне под възпитателин надзор на обществен възпитател – 4
- предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат – 1
Решения на МК по чл.21, ал.1, т.4 от ЗБППМН /прекратяване на възпитателно дело/
- 3.
4. През 2020 година на две деца бяха разгледани две възпитателни дела.
4.1. На първото възпитателно дело бяха наложени мерка по чл.13, ал.1, т.1
„предупреждение“ и т.3 „задължаване да участва в консултации за преодоляване на
отклоненията в поведението“.
4.2. На второто възпитателно дело на едното дете беше наложено наказание по т. 2
„Задължаване да се извини на пострадалия“ и на второто - т. 12 „Предупреждение за
настаняване във ВУИ с изпитателен срок шест месеца“. Възпитателни мерки бяха
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съобразени и с това, че с малолетния работят и специалисти в КСУДС.
5. Не се е налагало да бъде приведен в изпълнение чл.25 от ЗБППМН. Решенията
на комисията са приемани и изпълнявани от всички заинтересовани страни.
III. Консултативни кабинети и Центрове за социална превенция
Към МКБППМН - Исперих през 2020 година няма изграден консултативен
кабинет и център за социална подкрепа. Комисия ползва услугите на ЦОП към КСУДС
„Лудогорие“ гр.Исперих.

IV.Обществени възпитатели
Година

2020
2021
Прогноза за
2022

Плануван брой
обществени
възпитатели,
утвърдени от МФ по
Закона за държавния
бюджет
6
6
6

Реално усвоени бройки
обществени възпитатели
за съответната година

Изразходвани средства
по Наредба № 2 на
ЦКБППМН

6

14 184лв.

През 2020г. МКБППМН - Исперих работи с 6 обществени възпитатели, които
осъществяваха корекционно-възпитателна дейност с двадесет и четири деца. След
работата с обществен възпитател повечето от малолетните и непълнолетните не
извършват нови противообществени прояви или престъпления.
1. Контролът върху дейността на обществени възпитатели се осъществяваше от
секретаря и от председателя на комисията. Ежемесечно до трето число на следващия
месец обществените възпитатели представят писмен отчет за извършената работа.
Периодично секретарят на комисията обсъжда с обществените възпитатели
работата им по възпитателния надзор, трудностите и успехите и заедно търсят решения на
възникнали проблеми.
2. Въз основа на представените отчети обществените възпитатели
са материално стимулирани съгласно Наредба № 2 на ЦКБППМН. Проблеми във връзка с
изразходване на средствата за материално стимулиране на обществените възпитатели през
2020 г. МКБППМН - Исперих няма.
3. С цел повишаване на квалификацията и усъвършенстване на работата секретарят
на комисията провежда обучителни срещи с обществените възпитатели веднъж на
тримесечие.
4. Всички обществени възпитателя присъстваха на тези срещи и активно участваха
в работата.
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5. Няма случаи на намеса от кмета на общината или други лица извън местната
комисия при подбора и определянето на обществените възпитатели.
V. Контролна дейност на МКБППМН
На територията на община Исперих няма функциониращи СПИ, ВУИ, ПД, ДВНМН
и приюти за безнадзорни деца.
МК не упражнява контрол върху дейността на настойници и попечители поради
липсата на такива.
Извършени са 3 проверки по училищата и 24 проверки на увеселителни и питейни
заведения и игрални зали съвместно с РУ „Полиция“ и ОЗД гр. Исперих. При
извършените проверки не са констатирани нарушения на Наредба № 1 и ЗБППМН.
МК е участвала в две съвместни проверки с РУП и ОЗД гр. Исперих за
установяване на безнадзорни, просещи и скитащи деца. Няма регистрирани такива в
общината.
Комисията не се е сблъсквала с проблеми при осъществяване на контрола.
Секретарят на Местната комисия е член на състава на координационния механизъм
и взема участие в заседанията на същия, когато е наложително, след което запознава
членовете на местната комисия с взетите решения и предприети мерки и при нужда се
изготвя план за работа по дадения случай.
VI. Местната комисия не е правила предложения до местни и централни органи по
проблеми на предотвратяването и противодействието на престъпността на малолетни и
непълнолетни тъй като не е имала конкретни случаи, които да налагат такива
предложения.
VII. Взаимодействие на МКБППМН
И през 2020 година МКБППМН продължи съвместната си дейност с УКППП,
ИДПС, Дирекция „СП’’ отдел „ЗД”, КСУДС и прокуратурата за осъществяване на
мероприятия по превенция на противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните, но предвид пандемична обстановка, тези мероприятия не бяха
достатъчни.
Контактите с ИДПС към РУП гр. Исперих са регулярни.
В двете средни училища и в 7 – те основни със заповеди на директорите на същите
са определени съставите на УКБППМН. Комисиите имат планове, които са одобрени от
педагогическите съвети. Провеждат се периодични срещи и се изнасят лекции от ИДПС
по предварително утвърдени графици. Темите на лекциите са съобразени с днешните
изисквания на времето, а именно с агресията сред подрастващите, насилието, сексуалното
възпитание, употребата на алкохол, цигари и наркотици, борбата със СПИН и трафика на
хора .
Взаимодействието на комисията с Дирекция „СП” отдел „ЗД” е свързано със
защита на законните интереси на малолетните и непълнолетните при разглеждане на
възпитателни дела. За по-добро и ефективно взаимодействие между МКБППМН и
останалите институции са сключени споразумения.
VIII. Квалификационна дейност на МКБППМН
2. През месец февруари 2020 г. на обществени възпитатели, които за пръв път
работиха като такива към МК, се проведе обучение по изготвяне на индивидуални
работни планове с деца, поставени под надзор на обществен възпитател в съответствие с
указания, препоръчани от ЦКБППМН.
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IX. Планувани и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за
възнаграждение на членове на МКБППМН
През 2020г. в бюджета на МК за разходи по Наредба № 3 на ЦКБППМН бяха
предвидени 2 720 лв.
Съгласно чл.107а, ал.2 от Кодекса на труда и чл.7, ал.3 от Закона за държавния
служител, се забранява на държавните и общинските служители да получават
възнаграждения за работа в комисии.
Предвид това са изплатени възнаграждения само на трима членове на МК по
Наредба № 3. Обща сума – 627лева. /предимно за изготвяне на доклади/.

ТОЧКА 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Относно: Приеманe на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Исперих за 2021 г.
Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кючюк.
Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Народните читалища са институции, които работят за опазване и съхранение на
българския дух и култура. Те са юридически лица с нестопанска цел, пазители на
нематериалното ни културно наследство.
Основната цел на тези културни институции е да откликват на нуждите на местното
население, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни културнообразователни центрове.
Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата, общините
формират и реализират своята политика за закрила и развитие на културата, съчетавайки
принципите на националната културна политика с местните условия и традиции, а в
изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, общинските съвети приемат
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в съответната община.
В тази връзка предлагам на Вашето внимание проект на Годишна програма за
развитие на читалищната дейност в община Исперих за 2021 г., разработен на базата на
предвидени дейности от местните читалища.
Проектопрограмата е съобразена със стратегическите документи за развитие на
община Исперих и цели обединяването на ресурсите и усилията на всички заинтересовани
страни за утвърждаване на народните читалища като стабилен фактор за развитието на
местната култура и гражданско общество.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Исперих да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища и чл.18, ал.1 и ал.2,
т.9 от Закона за закрила и развитие на културата
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Исперих за 2021 г.
2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Решението подлежи на контрол по реда на чл.45, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.

ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ПРЕЗ 2021 г.
I. ВЪВЕДЕНИЕ:
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих се
създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на
представени читалищни програми за развитие.
Тя е съобразена със стратегическите документи за развитие на община Исперих.
Целта на програмата е да подпомогне годишното планиране, организиране и
реализация на комплекса от читалищни дейности, както и да съдейства за повишаване на
активността на читалищните ръководства за превръщането на културните институции в
духовни центрове, работещи в полза на общността.
През настоящата година изпълнението на всички планирани дейности в програмата
ще бъде съобразено с епидемичната обстановка и въведените мерки за борба с COVID-19.
II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност
в община Исперих;
2. Запазване на обичаите и традициите на населението в общината;
3. Обмен между културите на различните етноси;
4. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението;
5. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите на
науката, изкуството и културата;
6. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната
идентичност;
7. Повишаване на капацитета и институционалното израстване на читалищата, както и
доверието на местната общност в тях;
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8. Партниране с местното самоуправление в развитието на обществените и в частност на
културните процеси.
III. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ:
1. Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, читални, както и създаване и
поддържане на електронни информационни мрежи;
2. Развитие и подпомагане на любителското и художествено творчество, чрез създаване на
колективи и изпълнители в различните жанрове на изкуството, за които има необходимите
условия;
3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти, чествания
и младежки дейности;
4. Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини;
5. Събиране и разпространяване на знания за родния край;
6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги на населението.

IV. ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
м. Януари:

Отбелязване на 21 януари – Бабинден със седянки и програми в: НЧ „Пробуда
1929“ с.Свещари, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище,
НЧ “Пробуда 1927“ с.Йонково, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ
“Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ “Развитие 1910“ с.М.Поровец, НЧ „Развитие 1928“
с.Лудогорци, НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино, НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево, НЧ
„Васил Левски 1927“ с.Бърдоква, НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва и НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево;

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

Подреждане на кътове в читалищните библиотеки по населени места по случай
годишнини от рождението на бележити автори.
м.Февруари:

Вечер на младото семейство, организирана от НЧ “Пробуда 1927" с.Китанчево;

Подреждане на кътове-витрини по повод 148 години от обесването на Васил
Левски по читалищата в населените места;

Отбелязване Деня на лозаря - НЧ „Васил Левски 1936“ с.Печеница, НЧ „Просвета
1929“ с.Духовец, НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ “Просвета 1942“ с.Райнино, НЧ
„Развитие 1928“ с.Лудогорци, НЧ „Самообразование 1901“ с.Г.Поровец и НЧ “Нов
живот 1940“ с.Конево;

„Левски в сърцата ни“ – Викторина в НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец;

„Моята мартеничка“ - Работилница за мартеници – НЧ "Съзнание 1891"
гр.Исперих.
м.Март:

Тържествен концерт по повод Националния празник на Р България, организиран
от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Кулинарна изложба по повод Международния ден на жената - НЧ „Развитие
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1910“ с.Малък Поровец;
Организиране на вечер на селската жена – НЧ „Самообразование 1930“
с.Делчево;
Тържество с жените от селото – НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино;
Отбелязване на Деня на самодееца от НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва и НЧ
„Пробуда 1929“ с.Свещари;
Вечер на младото семейство в НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари;
„Кукери – живото наследство на България“ – организиране на конкурс за найоригинална кукерска маска – НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
Организиране на забавни игри и викторини по повод Деня на шегана – НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево;
„Първа пролет“ – пикник с млади семейства в НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово.

м.Април:

Викторини по повод Деня на шегата – НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец, НЧ
„Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино, НЧ „Самообразование
1901“ с.Голям Поровец и НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево;

Младежка дискотека – НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево;

Отбелязване на Световния ден на книгата и авторското право – НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ „Просвета“ 1942 с.Райнино, НЧ „Пробуда
1931“ с.Белинци, НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово и НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Отбелязване на Лазаровден – НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец, НЧ
„Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево и НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих;

Отбелязване на Цветница – НЧ „Нов живот“ с.Конево;

Изложба на яйца и козунаци – НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Отбелязване на Международния ден на балета – НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих.
м.Май:

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

Тържества по случай Първи май в: с.Тодорово, с.Печеница, с.Китанчево,
с.Духовец, с.Белинци и с.Печеница;

„От Цветница до Гергьовден“ – фолклорно надпяване в НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих;

Отбелязване на Гергьовден в НЧ „Васил Левски 1936“ с.Печеница, НЧ „Пробуда
1927“ с.Китанчево, НЧ „Пробуда 1931“ с. Белинци , НЧ „Просвета 1920“ с.Старо
селище и НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

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

Изложба за бита, културата и занаятите на различните етноси – НЧ „Съзнание
1891“ гр.Исперих;

Отбелязване на 130-та годишнина от създаването на НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих;

Отбелязване на Деня на библиотекаря – НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ
„Пробуда 1928“с.Лъвино, НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ „Пробуда“
1931 с.Белинци;
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Отбелязване на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската
азбука, просвета и култура и на славянската книжовност от всички читалища в
община Исперих;
„Децата – нашето богатство“ – програма за децата от гр.Исперих – НЧ „Съзнание
1891“ гр.Исперих;
Организиране на спортен празник в НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево;
Посрещане на участниците в похода „По стъпките на четата на Таньо войвода“ –
НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари и НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец;
Отбелязване на Рамазан Байрам по читалища.

м.Юни:

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

Организиране на шах-турнир с децата от селото - НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;

Отбелязване на Международния ден на детето от читалищата в община
Исперих;

Организиране на общоселски празник – НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям
Поровец;

Подреждане на кътове и витрини по случай 2 Юни - Ден на Ботев и на
загиналите за свободата и независимостта на България във всички читалища в
община Исперих;

Организиране на излет с деца до АР „Сборяново“ – НЧ „Светлина 1939“ с.Яким
Груево.
м.Юли:








"Ваканция ура" - НЧ „Нов живот 1940“ – с.Конево;
Конкурс „Весела ваканция“ – НЧ „Васил Левски 1936“ с.Печеница;
Летни ателиета по изкуства "Знам и мога" - НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
Подреждане на кътове и витрини по случай рождението на бележити автори;
Детска лятна работилница - НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци;
Илинденски събор - НЧ „Развитие 1910“ – с.Малък Поровец;
Общоселска седянка – НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево.

м.Август:

Отбелязване на Деня на градинаря – НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва и НЧ
„Пробуда 1931“ с.Белинци;

Конкурс „Рисунка на асфалт“ – НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино;

Организиране на Зелено училище с деца сред природата – НЧ „Развитие 1910“
с.Малък Поровец;

Детски празник в НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;

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

Отбелязване на Курбан Байрам по читалищата в населените места.
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м.Септември:

Подреждане на кътове по повод Деня на Съединението и Деня на
Независимостта на България – читалищата по населени места;

Организиране на традиционен общоселски празник – НЧ „Пробуда 1929“ –
с.Свещари;

Честване на Успение Богородично – НЧ “Нов живот 1940“ с.Конево;

Организиране на Общоселски събор – НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Нов
живот 1940“ с.Конево, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино.

м.Октомври:

Отбелязване на 1 Октомври - Международния ден на възрастните хора - НЧ
„Васил Левски 1927“ с.Бърдоква и НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва;

Подреждане на кътове-витрини по повод годишнини на бележити автори по
читалищата в населените места;.

Представяне на възстановка на обичая „Гроздобер“ – НЧ „Нов живот 1940“
с.Конево;

Общоселско веселие по повод селищния празник на село Райнино и село
Ст.селище - НЧ „Просвета 1942 с.Райнино и НЧ „Просвета 1920 с.Старо селище;

Организиране на фото-конкурс „Културното наследство на Исперих“ – НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Организиране на маскен бал за децата от селото – НЧ „Развитие 1910“ с.Малък
Поровец и НЧ „Назъм Хикмет 1959“ с.Къпиновци.
м.Ноември:

Отбелязване на Деня на народните будители в читалищата по населени места;

Отбелязване Деня на християнското семейство – НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево.

м.Декември:

Възстановка „Бъдни вечер“ в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево;

„Коледна работилничка“ – творческо ателие за деца – НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих;

„Коледно утро“ – коледно тържество в НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко
Йонково;

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

Възстановка на обичая „Коледуване“ – НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари;

Подреждане на изложби за сурвакници и коледно-новогодишни картички във
всички читалища в община Исперих.
V.ФИНАНСИРАНЕ:
Съгласно Закона за народните читалища /чл.21, 22 и 23/ финансирането на читалищата
се извършва с годишна държавна субсидия по изготвен държавен стандарт за бройки
субсидирана численост. Другите източници на финансиране на читалищата са: членски
внос, културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения, завещания и др.
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Читалищата в община Исперих са устойчиви културни институции, които днес са
призвани да насърчават креативната социална промяна в условията на съществуващото
културно многообразие и процесите на всеобхватна глобализация.
За успешното им развитие е необходимо с общи усилия да бъдат преодоляни
основните предизвикателства, които стоят пред тях, а именно те са:
- привличане на млади читалищни членове;
- нов тип мениджмънт;
- обогатяване на библиотечния фонд и внедряване на съвременни информационни и
комуникационни технологии;
- поддръжка и ремонт на материалните бази.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих
Моля становището на комисията по « Образование, култура и духовни дейности»
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
22.01.2021г. от 13.00ч. 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.
Въпроси към вносителя по проекта за решение.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 184
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища и чл.18, ал.1 и ал.2,
т.9 от Закона за закрила и развитие на културата
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Исперих за 2021 г.
2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Решението подлежи на контрол по реда на чл.45, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ПРЕЗ 2021 г.
I. ВЪВЕДЕНИЕ:
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих се
създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на
представени читалищни програми за развитие.
Тя е съобразена със стратегическите документи за развитие на община Исперих.
Целта на програмата е да подпомогне годишното планиране, организиране и
реализация на комплекса от читалищни дейности, както и да съдейства за повишаване на
активността на читалищните ръководства за превръщането на културните институции в
духовни центрове, работещи в полза на общността.
През настоящата година изпълнението на всички планирани дейности в програмата
ще бъде съобразено с епидемичната обстановка и въведените мерки за борба с COVID-19.
II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност
в община Исперих;
2. Запазване на обичаите и традициите на населението в общината;
3. Обмен между културите на различните етноси;
4. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението;
5. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите на
науката, изкуството и културата;
6. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната
идентичност;
7. Повишаване на капацитета и институционалното израстване на читалищата, както и
доверието на местната общност в тях;
8. Партниране с местното самоуправление в развитието на обществените и в частност на
културните процеси.
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III. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ:
1. Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, читални, както и създаване и
поддържане на електронни информационни мрежи;
2. Развитие и подпомагане на любителското и художествено творчество, чрез създаване на
колективи и изпълнители в различните жанрове на изкуството, за които има необходимите
условия;
3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти, чествания
и младежки дейности;
4. Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини;
5. Събиране и разпространяване на знания за родния край;
6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги на населението.

IV. ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
м. Януари:

Отбелязване на 21 януари – Бабинден със седянки и програми в: НЧ „Пробуда
1929“ с.Свещари, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище,
НЧ “Пробуда 1927“ с.Йонково, НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец, НЧ
“Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ “Развитие 1910“ с.М.Поровец, НЧ „Развитие 1928“
с.Лудогорци, НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино, НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево, НЧ
„Васил Левски 1927“ с.Бърдоква, НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва и НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево;

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

Подреждане на кътове в читалищните библиотеки по населени места по случай
годишнини от рождението на бележити автори.
м.Февруари:

Вечер на младото семейство, организирана от НЧ “Пробуда 1927" с.Китанчево;

Подреждане на кътове-витрини по повод 148 години от обесването на Васил
Левски по читалищата в населените места;

Отбелязване Деня на лозаря - НЧ „Васил Левски 1936“ с.Печеница, НЧ „Просвета
1929“ с.Духовец, НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ “Просвета 1942“ с.Райнино, НЧ
„Развитие 1928“ с.Лудогорци, НЧ „Самообразование 1901“ с.Г.Поровец и НЧ “Нов
живот 1940“ с.Конево;

„Левски в сърцата ни“ – Викторина в НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец;

„Моята мартеничка“ - Работилница за мартеници – НЧ "Съзнание 1891"
гр.Исперих.
м.Март:

Тържествен концерт по повод Националния празник на Р България, организиран
от НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Кулинарна изложба по повод Международния ден на жената - НЧ „Развитие
1910“ с.Малък Поровец;

Организиране на вечер на селската жена – НЧ „Самообразование 1930“
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с.Делчево;
Тържество с жените от селото – НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино;
Отбелязване на Деня на самодееца от НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва и НЧ
„Пробуда 1929“ с.Свещари;
Вечер на младото семейство в НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари;
„Кукери – живото наследство на България“ – организиране на конкурс за найоригинална кукерска маска – НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
Организиране на забавни игри и викторини по повод Деня на шегана – НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево;
„Първа пролет“ – пикник с млади семейства в НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово.

м.Април:

Викторини по повод Деня на шегата – НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец, НЧ
„Пробуда 1931“ с.Белинци, НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино, НЧ „Самообразование
1901“ с.Голям Поровец и НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево;

Младежка дискотека – НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево;

Отбелязване на Световния ден на книгата и авторското право – НЧ
„Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ „Просвета“ 1942 с.Райнино, НЧ „Пробуда
1931“ с.Белинци, НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово и НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Отбелязване на Лазаровден – НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец, НЧ
„Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево и НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих;

Отбелязване на Цветница – НЧ „Нов живот“ с.Конево;

Изложба на яйца и козунаци – НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Отбелязване на Международния ден на балета – НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих.
м.Май:

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

Тържества по случай Първи май в: с.Тодорово, с.Печеница, с.Китанчево,
с.Духовец, с.Белинци и с.Печеница;

„От Цветница до Гергьовден“ – фолклорно надпяване в НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих;

Отбелязване на Гергьовден в НЧ „Васил Левски 1936“ с.Печеница, НЧ „Пробуда
1927“ с.Китанчево, НЧ „Пробуда 1931“ с. Белинци , НЧ „Просвета 1920“ с.Старо
селище и НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;

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

Изложба за бита, културата и занаятите на различните етноси – НЧ „Съзнание
1891“ гр.Исперих;

Отбелязване на 130-та годишнина от създаването на НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих;

Отбелязване на Деня на библиотекаря – НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ
„Пробуда 1928“с.Лъвино, НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево, НЧ „Пробуда“
1931 с.Белинци;

Отбелязване на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската
азбука, просвета и култура и на славянската книжовност от всички читалища в
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община Исперих;
„Децата – нашето богатство“ – програма за децата от гр.Исперих – НЧ „Съзнание
1891“ гр.Исперих;
Организиране на спортен празник в НЧ „Светлина 1939“ с.Яким Груево;
Посрещане на участниците в похода „По стъпките на четата на Таньо войвода“ –
НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари и НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец;
Отбелязване на Рамазан Байрам по читалища.

м.Юни:

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

Организиране на шах-турнир с децата от селото - НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;

Отбелязване на Международния ден на детето от читалищата в община
Исперих;

Организиране на общоселски празник – НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям
Поровец;

Подреждане на кътове и витрини по случай 2 Юни - Ден на Ботев и на
загиналите за свободата и независимостта на България във всички читалища в
община Исперих;

Организиране на излет с деца до АР „Сборяново“ – НЧ „Светлина 1939“ с.Яким
Груево.
м.Юли:








"Ваканция ура" - НЧ „Нов живот 1940“ – с.Конево;
Конкурс „Весела ваканция“ – НЧ „Васил Левски 1936“ с.Печеница;
Летни ателиета по изкуства "Знам и мога" - НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих;
Подреждане на кътове и витрини по случай рождението на бележити автори;
Детска лятна работилница - НЧ "Назъм Хикмет 1959" с.Къпиновци;
Илинденски събор - НЧ „Развитие 1910“ – с.Малък Поровец;
Общоселска седянка – НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево.

м.Август:

Отбелязване на Деня на градинаря – НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва и НЧ
„Пробуда 1931“ с.Белинци;

Конкурс „Рисунка на асфалт“ – НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино;

Организиране на Зелено училище с деца сред природата – НЧ „Развитие 1910“
с.Малък Поровец;

Детски празник в НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино;

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

Отбелязване на Курбан Байрам по читалищата в населените места.
м.Септември:

Подреждане на кътове по повод Деня на Съединението и Деня на
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Независимостта на България – читалищата по населени места;
Организиране на традиционен общоселски празник – НЧ „Пробуда 1929“ –
с.Свещари;
Честване на Успение Богородично – НЧ “Нов живот 1940“ с.Конево;
Организиране на Общоселски събор – НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари, НЧ „Нов
живот 1940“ с.Конево, НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино.


м.Октомври:

Отбелязване на 1 Октомври - Международния ден на възрастните хора - НЧ
„Васил Левски 1927“ с.Бърдоква и НЧ „Елин Пелин 1930“ с.Подайва;

Подреждане на кътове-витрини по повод годишнини на бележити автори по
читалищата в населените места;.

Представяне на възстановка на обичая „Гроздобер“ – НЧ „Нов живот 1940“
с.Конево;

Общоселско веселие по повод селищния празник на село Райнино и село
Ст.селище - НЧ „Просвета 1942 с.Райнино и НЧ „Просвета 1920 с.Старо селище;

Организиране на фото-конкурс „Културното наследство на Исперих“ – НЧ
„Съзнание 1891“ гр.Исперих;

Организиране на маскен бал за децата от селото – НЧ „Развитие 1910“ с.Малък
Поровец и НЧ „Назъм Хикмет 1959“ с.Къпиновци.
м.Ноември:

Отбелязване на Деня на народните будители в читалищата по населени места;

Отбелязване Деня на християнското семейство – НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево.

м.Декември:

Възстановка „Бъдни вечер“ в НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево;

„Коледна работилничка“ – творческо ателие за деца – НЧ „Съзнание 1891“
гр.Исперих;

„Коледно утро“ – коледно тържество в НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964“ с.Малко
Йонково;

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

Възстановка на обичая „Коледуване“ – НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари;

Подреждане на изложби за сурвакници и коледно-новогодишни картички във
всички читалища в община Исперих.
V.ФИНАНСИРАНЕ:
Съгласно Закона за народните читалища /чл.21, 22 и 23/ финансирането на читалищата
се извършва с годишна държавна субсидия по изготвен държавен стандарт за бройки
субсидирана численост. Другите източници на финансиране на читалищата са: членски
внос, културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения, завещания и др.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
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Читалищата в община Исперих са устойчиви културни институции, които днес са
призвани да насърчават креативната социална промяна в условията на съществуващото
културно многообразие и процесите на всеобхватна глобализация.
За успешното им развитие е необходимо с общи усилия да бъдат преодоляни
основните предизвикателства, които стоят пред тях, а именно те са:
- привличане на млади читалищни членове;
- нов тип мениджмънт;
- обогатяване на библиотечния фонд и внедряване на съвременни информационни и
комуникационни технологии;
- поддръжка и ремонт на материалните бази.
ТОЧКА 19 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни.
Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих.
Имате ли въпроси, питания?
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник от „ Движение за права и свободи“
Въпроса ми е към Кмета на общината.
Защо е прекратен договора с Газмонтаж“?
Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.
Отговор на въпроса ще дам на следващо заседание.
Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих.
Има ли въпроси уважаеми общински съветници?
Няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното заседание на Общински съвет
Исперих проведено на 28.01.2021г.
Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра по един за
Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за
архива на Общински съвет Исперих

Бейти Мюмюн Бекир
Председател Общински съвет - Исперих:

Сейде Султанова
Протоколист:
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