
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет – Исперих 

/мандат 2015 – 2019 г./ 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 

 от  13.11.2015г. 
 

РЕШЕНИЕ  

                                       № 3 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл. 11, ал.1, т.2 

и т.3, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 от 29.12.2000г. за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите 

на училищата, детските градини и обслужващите звена  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Утвърждава паралелките с брой ученици под минималния норматив за 

учебната 2015/2016 година, както следва: 

ОУ “Васил Левски”   с.Тодорово 

 

I клас                                                       10 ученици                        маломерна паралелка 

II клас                                                      нулев 

ІІІ клас                                                     10 ученици                       маломерна паралелка 

ІV клас                                                     13 ученици                       маломерна паралелка 

V -VI клас                                                13 ученици              слята маломерна паралелка 

V клас7 ученици VІ клас  6 ученици                        

VІІ – VIII клас                                         12 ученици             слята маломерна паралелка 

VII клас 7 ученици VІІІ клас  5 ученици          

 

 

ОУ “Христо Ботев”  с.Китанчево 

 

І клас                                                          10 ученици                     маломерна паралелка         

ІІ клас                                                         11 ученици                   маломерна паралелка 

ІІІ клас                                                       11 ученици                   маломерна паралелка

  

ІV клас                                                       15 ученици                     маломерна паралелка 

V клас                                                           нулев клас 

VІ клас                                                       12 ученици                     маломерна паралелка 



VІІ клас                                                      13 ученици                   маломерна паралелка 

VІІІ клас                                                     10 ученици                   маломерна паралелка    

   

 

ОУ “Христо Ботев”  с.Лудогорци 

 

III клас                                                        15ученици                     маломерна паралелка  

VІІІ клас                                                     13ученици                      маломерна паралелка 

 

 

ОУ “Н. Й. Вапцаров”   с.Вазово 

 

I клас                                                          13 ученици                      маломерна паралелка 

ІІI клас                                                       13 ученици                      маломерна паралелка  

IV клас                                                      12 ученици                        маломерна паралелка 

V клас                                                       17 ученици                        маломерна паралелка 

VIIклас                                                     17 ученици                        маломерна паралелка 

VIII клас                                                  14 ученици                         маломерна паралелка 

 

 

ОУ “Отец Паисий”  с.Подайва 

 

VIа клас                                                    15 ученици                     маломерна паралелка  

 

 

ОУ “Христо Ботев”  гр.Исперих 

 

Vв клас                                                    17 ученици                      маломерна паралелка 

Гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих 

 

IX-a клас                                                     16 ученици                  маломерна паралелка 

X-г клас                                                      15 ученици                  маломерна паралелка 

XII- a клас                                                  17 ученици                  маломерна паралелка 

 

 

ОБЩ  БРОЙ  МАЛОМЕРНИ  ПАРАЛЕЛКИ :   24 
от тях :      самостоятелни класове    22   

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите решения.  

  

3. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

 



РЕШЕНИЕ 

№ 4 
 

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

местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл. 11, ал.1, т.2 

и т.3, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №7 от 29.12.2000г. за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите 

на училищата, детските градини и обслужващите звена  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Разрешава осигуряването на допълнителни средства за обезпечаване на 

учебния процес извън определените по единни разходни стандарти / 1454 лева/ за 

съответната дейност, разпределени по училища както следва:                                               

1.1. ОУ “Васил Левски”   с.Тодорово -   4362,00 лева /15 ученици по 20% от 1454 лв./   

                                                                     6397,60 лева /11 ученици по 40% от 1454 лв./ 

1.2. ОУ “Христо Ботев” с.Китанчево -9887,20 лева /36 ученици по 20% от 1454 лева/  

 2. При промяна на единните разходни стандарти да бъде направена  съответната 

актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите решения.   

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

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 5 
 

 Във връзка с организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и на основание чл. 21, 

ал.3 от ЗМСМА, 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ 
 



1. Приема Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 

2015 – 2019 г. 

 

2.   Решението да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на Областния 

Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

 Настоящите решения подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването им 

пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 6 
 

  На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 26, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Исперих мандат 2015 – 2019 г. определя 

следната численост на постояните комисии на Общински съвет Исперих . 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

  І.  Определя следната численост на постояните комисии на Общински съвет 

Исперих . 

 

1. Постоянна комисия по законност и обществен ред   - 7 общински съветника, 

председател и  шестима  членове. 

2. Постоянна комисия по финанси и бюджет  -  5 общински съветника, 

председател и четирима члена. 

3. Постоянна комисия по стопански дейности и европейско развитие  - 7 

общински съветника, председател и шестима члена. 

4. Постоянна комисия по социални дейности и здравеопазване  - 5 общински 

съветника, председател и четирима члена. 

5. Постоянна комисия по образование,  култура, спорт и туризъм  -  5 общински 

съветника, председател и  четирима члена. 

6. Постоянна комисия  по предотвратяване  и установявавне на конфликт на 

интереси  - 5 общински съветника, председател и  и четирима члена. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 7 
 

  На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 26, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Исперих мандат 2015 – 2019 г. избира  

следния състав на комисиите. 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

  1. Избира Постоянна комисия по Законност и обществен ред. 

  Председател : Росица Цветанова Митева 

  Членове:  

 

1. Сали Сали Мехмед 

2. Айдън  Исмаил Хюсеин 

 3.   Хамди Нурула Нурула 

 4.   Бейти Кямил Руфад 

1. Бюлент Кемал Хасан 

2. Синан Незир Нури 

 

 2. Избира Постоянна комисия по „финанси и бюджет”. 

Председател: Бехчет Руфад Сюлейман 

 Членове: 

1. Николай Тодоров Николов 

2. Даринка Петрова Романска – Вискова 

3. Метин Емби Махмудов 

 4.   Адил Ахмед  Решидов 

 

 3. Избира  Постоянна комисия по „ Стопански дейности и европейско развитие”. 

 Председател: Айдън Исмаил Хюсеин 

 Членове: 

1. Метин Руфи Шефкет 

2. Даринка Петрова Романска – Вискова 

3. Шенол Ибрям Руфи 

4. Зейти Фераим Мехмед 

5. Ерол Акиф Юмер 

6. Турхан Исмаил Ибрям 

 

 4. Избира Постоянна комисия по „ Социални дейности и здравеопазване”. 

 Председател: Гюнел Адем Мюсреф 

 Членове: 

1. Ахмед Закиров Ахмедов 

2. Екатерина Великова Димитрова 

3. Росица Цветанова Митева 

4. Мустафа Закир Рашид 

 

 5. Избира Постоянна комисия по „ Образование,  култура, спорт и туризъм. 

 Председател: Екатерина Великова Димитрова 

 Членове: 

1. Венелин Данчев Вутов 

2. Шенгюл Ибрахим Юсуф 

3. Сибел Нермин Джелил 

4. Айше Мехмед Саар 

 

 6. Избира  Постоянна комисия  по „Предотвратяване  и разкриване на конфликт 

на интереси”. 



 Председател: Хамди Нурула Нурула 

 Членове: 

1. Рейхан Исмаил Мехмед 

2. Николай Тодоров Николов 

3. Орхан Кабил Мехмед 

4. Ридван Хабил Джелил 

 

 

 

Даниел Димитров Йорданов 
Председател на Общински съвет – Исперих 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


