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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  
 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Айджан Бейтула – Заместник кмет на Община Исперих 

 

 

Относно: запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 

BG05M2OP001-3.002-0367, във връзка с изпълнението на проект „Образователна 

интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“, финансиран 

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

На 23.01.2017г. Община Исперих подписа договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0367 за реализацията на 

проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община 

Исперих“. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 и е на стойност 345 353,33лв. 

Основната цел на проекта е създаване на условия за по-добра и успешна 

социализация на ученици от маргинализирани етнически малцинства в община 

Исперих, чрез осигуряване на равен достъп до училищно образование, засилване 

мотивацията на тези ученици и техните родители за участие в образователния процес и 

повишаване качеството на образованието в 7 училища на общината, в които се 

обучават представители на различни етноси. Целеви групи са деца, ученици и младежи 

от маргинализирани общности, участващи в мерки за образователна интеграция и 

реинтеграция, както и техните родители. Проектът е отговор на необходимостта от 

решаване на специфичните проблеми на учениците от етническите малцинства, които 

затрудняват качественото им образование, възпитание и равноправна интеграция. Тези 

проблеми са ясно идентифицирани на общинско ниво и са отразени в приетия 

Общински план за действие на Община Исперих за интеграция на ромите 2015-2020:  

- затруднена адаптация към училище поради нисък социално-икономически 

статус и лошо владеене на българския език; 

- слабо усвояване на учебния материал; 

- нередовна посещаемост и отпадане от училище; 

- недостатъчна гъвкавост и недостиг на материални ресурси при избора на 

форми за обучение, с оглед успеваемостта на децата и създаването на предпоставки за 

задържането им в училище; 

- прояви на дискриминация; 

- недостиг на ресурси и дейности в училищата за съхраняването и развитието 

на специфичната културна идентичност на учениците от етническите малцинства; 

- недостатъчно добра подготовка на учителите за работа в мултиетническа 

среда; 

- недостатъчна активност на родителите във възпитателния и образователния 

процес.  
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Дейностите по проекта включват: 

- подобряване на образователната среда в училищата, в които се обучават 

ученици от етническите малцинства; 

- насърчаване общуването между децата от различните етноси в неформална 

среда; 

- осигуряване на подкрепа за семействата от уязвими етнически малцинства 

за ефективно включване на децата им в образователния процес; 

- насърчаване участието на родителите в работата на училището и 

образователния процес; 

- съхранение на културната идентичност на етническите малцинства и 

преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на различен етнически 

произход и културна идентичност. 

Осъществяването на проектните дейности би било конкретна стъпка в посока 

успешна образователна интеграция на учениците от етническите малцинства на 

територията на община Исперих. 

Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта и съгласно чл.4, т.4.1. от 

Договора за финансиране, Община Исперих има право да подаде до Управляващия 

орган искане за авансово плащане в размер на 20% от стойността на проекта. Към 

искането за плащане трябва да представи запис на заповед  за стойността на аванса. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.4, т.4.1. от Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0367 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Упълномощава Кмета на Община Исперих да издаде Запис на заповед без 

протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и било 

характер, в полза на Министерство на образованието и науката, платим при 

предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото плащане по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 с рег. № BG05M2OP001-3.002-0367 по 

проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община 

Исперих“, в размер на 69 070,67 лв. /шестдесет и девет хиляди седемдесет лева и 

шестдесет и седем стотинки/, представляващи 20% от стойността на предоставената от 

Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши необходимите действия по 

изпълнение на решението. 

3. 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. 

 

 

Вносител: 

Айджан Бейтула 
Заместник кмет на Община Исперих 


