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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 Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих 

 

Относно: Приемане на План Програма за интегрирано екологично образование в 

предучилищните, училищните, средните учебни заведения на територията на Община Исперих. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Исперих изпълнява микро проект „Младежки еко форум за устойчиво развитие” 

със срок за реализация от 01.05. до 15.10.2017г. Партньор по проекта е СНЦ „Бизнесцентър 

Исперих“. Финансовото подпомагане е в размер на 6 837 лева, с включено съфинансиране от 

страна на Община Исперих  в размер на  1025 лева. 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, в сътрудничество с  

Европейската асоциация за местна демокрация (ALDA) и Национално сдружение на общините в 

Република България (НСОРБ), с които Община Исперих  има подписано споразумение за 

партньорство от 01.05.2017г., в рамките на европейския проект LADDER (Местните власти като 

ДВИГАТЕЛИ на развитието и повишаване на осведомеността).  

Част от дейностите по проекта вече са изпълнени, като: създаване на Младежки еко форум 

с представители на гражданското общество и учащи младежи от всички училища в общината; 

Проведени са две обучения с участниците във форума за извършване на дейности по 

осведомяване и информиране на общността и за мониторинг на общински планове и програми по 

въпросите за опазване на околната среда. Осъществена е обмяна на опит на представители на 

община Исперих и Младежкия еко форум с друга община – Община Шабла с посещение на 

„Зелен еко център“ край града и е установено взаимодействие с граждански и младежки 

структури.  

Ангажимент на Община Исперих по проекта е приемане на План програма за интегрирано 

екологично образование в предучилищните, училищните, средните учебни заведения на 

територията на Община Исперих. План програмата е разработена с активното участие на 

гражданското общество. 

Във връзка с финализиране на дейностите по проект „Младежки еко форум за устойчиво 

развитие” предлагаме Общински съвет Исперих да вземе следното  
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РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  

 

 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

         1.Приема План програма за интегрирано екологично образование в предучилищните, 

училищните и средните учебни заведения на територията на Община Исперих. 

 

         2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на  Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

           

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред 

Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 

Вносител, 

Бейсим Руфад Расим  

Кмет на Община Исперих 

                  
 


