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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 60 
 

 

от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

28.03.2019 година 
 

Днес 28.03.2019 г. от 17.00 часа се проведено редовно заседание на  Общински 

съвет  Исперих.  

  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 28 общински 

съветници. Отсъства общинския съветник Венцислав Тодоров. Заседанието е насрочено  

по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 40, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейноста на Общински съвет Исперих. 

На редовното заседание присъства Кмета на Община Исперих г-н Бейсим Руфад, 

заместник кметовете  на Община Исперих г-жа Нехире Юмер и г-жа Айджан Бейтула и  

кметове на кметства. 

 Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на 

Общински съвет Исперих. 

  

 Въпроси, мнения, предложения по предварително обявения проекто дневния ред 

имате ли колеги? 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група 

на ДПС. 

 Предлагам докладна записка от Шенгюл Юсуф, Ридван Джелил и Билгин Билял 

– общински съветници, относно: промяна в условията за отдаване под наем на 

поземлени имоти в с. Лъвино, с. Подайва и с. Лудогорци, община Исперих от 

Общинския поземлен фонд да бъде включена в дневния ред на днешното заседание. 

 Наясно съм, че бе отхвърлена в една от постояните комиси, но в другата 

гласуването за и против бяха равни. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Ще го подложим предложението Ви на гласуване макар, че на заседание на 

постояните комисии решението се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. 

На заседание на ПК по „ Законност и обществен ред“ присъстваха четирима имаше 

кворум. Гласуването бе 2-„за“ и 2- „ против“ обикновеното мнозинство е 3-ма да 

гласуват „ за“ или „ против“ и за това не съм го включил в дневния ред. Няма пречка да 
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не бъде включено в дневния ред на заседанието след  направено предложение от 

общинския съветник. 

      Други предложения по дневния ред. 

 Колеги има входирана докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет 

на община Исперих  относно: запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор за изпълнението на проект „Социално-икономическа и 

образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-

2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

/Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от 

Европейския социален фонд. Предлагам да бъде включена като т. 18 от дневния ред. 

 Има ли други предложения по проекта за дневен ред. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 Гласуваме предложението на общинския съветник Зейти Фераим, а имено да 

бъде включена в дневния ред докладна записка от Шенгюл Юсуф, Ридван Джелил и 

Билгин Билял – общински съветници, относно: промяна в условията за отдаване под 

наем на поземлени имоти в с. Лъвино, с. Подайва и с. Лудогорци, община Исперих от 

Общинския поземлен фонд. 

 

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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 12 15 1 

 

 

Предложението на общинския съветник Зейти Фераим, а имено да бъде 

включена в дневния ред докладна записка от Шенгюл Юсуф, Ридван Джелил и Билгин 

Билял – общински съветници, относно: промяна в условията за отдаване под наем на 

поземлени имоти в с. Лъвино, с. Подайва и с. Лудогорци, община Исперих от 

Общинския поземлен фонд НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към гласуване на второто предложение, а именнно: докладна 

записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на община Исперих  относно: запис на 

заповед за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за 

изпълнението на проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на 

етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /Договор № 

BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от Европейския 

социален фонд. 

 Заповядайте.  

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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 
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29 28 24 0 4 

 

 Предложението докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на 

община Исперих  относно: запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор за изпълнението на проект „Социално-икономическа и 

образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-

2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

/Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от 

Европейския социален фонд СЕ ПРИЕМА. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към гласуване на дневния ред на днешното заседание с 

направената предложение. 

 

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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

Относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския 

план за развитие на Община Исперих за 2018 г. 

 

2. Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник  Кмет на Община 

Исперих 

    Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Исперих. 

 

3. Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник  Кмет на Община 

Исперих 

    Относно: Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръката 

на Съвета на ЕС, относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на 

трда. 

4. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

    Относно: Създаване на Детска ясла „Малечко Палечко” гр.Исперих. 

 

5. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих  
   Относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от 

улична регулация, предаваеми към УПИ  I- 466 в квартал 36 и УПИ XII-466 в квартал 

36 по плана на с. Йонково, община Исперих, област Разград. 
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6. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

     Относно: Продажба на поземлен имот VIII-105,квартал 6 в с.Лъвино; поземлен 

имот IX-105, квартал 6 в с.Лъвино  и  поземлен имот № 46913.120.53 в с.Малък 

Поровец, община Исперих,  област Разград 

  

7. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

 Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински терени, находящи 

се   в гр. Исперих с наемател „ТАБАК МАРКЕТ“ АД, гр. София 

 

8. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

  Относно: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския 

поземлен фонд и  условията за отдаването им под наем за селскостопанската 

2019/2020година 

 

9. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

       Относно: Определяне на условията за отдаването под наем  на земеделски имоти 

от Общинския поземлен фонд, находящи се в с.Голям Поровец, с.Делчево, с.Духовец, 

с.Драгомъж, гр.Исперих, с.Йонково, с.Китанчево, с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино,с. 

Малък Поровец, с.Печеница, с.Подайва, с.Райнино, с.Старо селище, с.Свещари, 

с.Тодорово и с.Яким Груево, община Исперих, област Разград. 

 

10. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

    Относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна и промяна в 

начина на трайно ползване на поземлен имот №000106 с НТП „Депо-индустриални 

отпадъци“, с. Лъвино, общ. Община Исперих. 

 

11. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

    Относно: Удължаване срока на договор за наем на помещение находящо се в село 

Малък Поровец, общ. Исперих с наемател „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София. 

 

12. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

    Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от гори – собственост на община Исперих през 2019год. 

 

13. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

    Относно: Отдаване под наем на помещение от недвижим имот - частна общинска 

собственост, находящ се в с.Йонково, община Исперих. 

 

14. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

    Относно:Допълване на Приложение 2 от Решение № 649 по Протокол № 59 от 

28.02.2019г. за определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и 

индивидуално ползване за стопанската 2019-2020г. 

 

15. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

        Относно: Удължаване срока на договор за безвъзмездно предоставяне на имот 

– част от сграда (зала за борба) находящ се в град Исперих, общ. Исперих с наемател 

СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ОСМАН ДУРАЛИЕВ 2016“ с. Китанчево. 

 

16. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 
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     Относно: Продажба на  поземлен имот V-126, квартал 17, находящ  се в 

с.Печеница, община Исперих, област Разград на собственика на законно построените в 

имота  сгради.    

 

17. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

Относно: Учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж за 

изграждане на мултифункционална зала върху имот №10015.111.135 – частна 

общинска собственост за нуждите на СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“   

 

18. Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на община 

Исперих   
Относно: запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор за изпълнението на проект „Социално-икономическа и 

образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-

2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

/Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от 

Европейския социален фонд 

 

19. Изказвания, питания и становища на граждани. 

 

20. Разни. 

 

 

 

 

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - Кмет на Община Исперих 

Относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския 

план за развитие на Община Исперих за 2018 г. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад Расим - Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Общинският план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г. е 

документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на 

Общината, приет с Решение № 396 на Общински съвет - Исперих, Протокол 44 от 

21.07.2014 г. Той е в съответствие с действащите към момента на изготвянето му 

нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените 

национални и регионални цели и приоритети на развитието в България в периода 2014-

2020 г.. В допълнение на това, планът е съобразен със специфичните условия, ред и 

изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното 

самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра 

и имотния регистър. Общинските планове за развитие са част от системата от 

документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, 

включваща още Националния план за развитие, Националната стратегическа 

референтна рамка, оперативните програми, съфинансирани от фондовете на 

Европейския съюз, Националната стратегия за регионално развитие, регионалните 

планове за развитие и областните стратегии за развитие.    
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С цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 

програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното и местното 

развитие се извършва наблюдение на изпълнението на целите и приоритетите за 

регионално и местно развитие съгласно определени физически и финансови 

индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за 

управление. 

 Съгласно чл.91, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално 

развитие (в сила от 31.08.2008 г.) за резултатите от наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие се разработва годишен доклад. 

   Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за 

развитие съдържа информация за:  

1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в 

частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

                3. Мерки за преодоляване на проблемите, възникнали в процеса на прилагане 

на общинския план за развитие  

                Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за 

развитие се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от 

общинския съвет по предложение на кмета на общината.   

 

Уважаеми общински съветници, 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме 

следното     
  

РЕШЕНИЕ 

 

            На основание: чл. 23, т. 4 и чл. 24, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91, 

ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и във връзка с 

чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и ал.2 

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Исперих за 2018 г. 

 

         2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на  

Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за 

развитие 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. 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2018 Г. 
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(изготвен на основание Закона за регионално развитие и във връзка с чл.91, ал.4 от 

ППЗРР) 

 

         Общинският план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г. е 

документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на 

Общината, приет с Решение № 396 на Общински съвет - Исперих, Протокол 44 от 

21.07.2014 г. Той е в съответствие с действащите към момента на изготвянето му 

нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените 

национални и регионални цели и приоритети на развитието в България в периода 2014-

2020 г. В допълнение на това, планът е съобразен със специфичните условия, ред и 

изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното 

самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра 

и имотния регистър.  

 I.Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. 

и настъпили промени в социално-икономическата ситуация в община Исперих 

           Община Исперих има добро географско местоположение и природен потенциал 

за развитие. Значителен е ресурсът на общината за развитие на земеделие и горско 

стопанство, в които сектори има и натрупан опит. Агрофирмите на територията на 

общината прилагат модерно земеделие и животновъдство. Потенциал за развитие има в трайни 

насаждения, подобряване на сортовия състав на овощните видове, въвеждане на нови 

производства, както и развитие на биологичното земеделие. Перспективите за развитие на 

този отрасъл са свързани с навлизане на нови инвестиции, технологично обновление и 

значително подобряване на качеството на продукцията, професионален маркетинг на 

произведената продукция. Природните дадености и запазеното културно-историческо 

наследство са възможност за привличане на инвестиции в един нов и нетрадиционен за 

региона отрасъл на икономиката – туризма. 

          По данни на ТД „Бюро по труда” – Исперих икономическата конюнктура през 

2018 г. в района на Дирекция „Бюро по труда”/ДБТ/ - Исперих се характеризира със 

запазени постоянни приоритети, определящи картината на трудовия пазар за периода 

като относително спокойна и без напрежение, но се наблюдава известно съкращение на 

работна сила, развиваща се в ситуация на продъжаваща икономическа криза. 

          Броят на СРМ обявени през 2018 г. се доближава до тези обявени през 

предходния период на 2017 г., но в по-малък обем и то в понижаващи се стойности. 

Остава непроменена картината на запазени влошени характеристики на регистрираната 

работна сила на първичния пазар в различните сфери на селскостопанското 

производство, търговията и промишлеността. 

           През периода се наблюдава запазваща се картина на спад в тенденцията на 

икономическа миграция на живеещите в близките населени места към общинския 

център - град Исперих, но се забелязва тенденция на насочване  към големите 

промишлени зони - София,Пловдив,Варна,Бургас и др. Това се обяснява със сезонната 

заетост в строителния бранш и туризма, характерни за летно-есенния период, което 

увеличава заетостта в този бранш, на местно и национално ниво. Съобразно природно 

климатичните условия тази заетост ще продължи с различна интензивност до края на 

есенния период, както и се забелязват наченки да продължи до края на годината.    
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            През отчетния период трудово-пазарната конюнктура продължава да се 

определя съобразно сезонния характер на производството и пазарните характеристики, 

които определят наемането на работна сила, в т ч. и от регистрираните в ДБТ Исперих. 

През периода се наблюдава нов момент, свързан с по-ранното обявяване на СРМ от 

работодатели със сезонен характер на производство, което е следствие природо-

климатичните особености в региона. Продължава  да се наблюдава  постоянна 

устойчивост на основните количествени показатели, характерни за региона, които не се 

повлияха сериозно от икономическата конюктура. 

Продължи да се запазва проявяващото се съотношение на трудовия пазар, с превес на 

предлагането над търсенето на работна сила. По данни на ТСБ гр.Разград при 

последното преброяване на населението в страната на територията на община Исперих 

живеят 22 692 души.   

            Разпределението по полов признак и трудова активност е както следва: 

Признак Исперих 

Мъже 11286 

Жени 11406 

Всичко 22692 

под трудоспособна възраст 8606 

Трудоспособна възраст 8519 

над трудоспособна възраст 5567 

Всичко 22692 

            Демографските процеси се характеризират с намаляване на раждаемостта и 

стареене на населението и засилена миграция към големите градове и чужбина, в още 

по–голяма степен след приемането ни в Европейския съюз. Икономически активното 

население в община Исперих е 9113 души. Това представлява 39% от всичкото 

население  в района и 100% от това  в трудоспособна възраст. 

             РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦА към 31.12.2018 г. на територията на община 

Исперих е 13,6 %.Сравнено с края на аналогичния отчетен период за 2017г., когато 

равнището на безработица е 17 %  то бележи намаление с 1,2 пункта, което е ясен 

показател за тенденция към отслабване натиска върху равнището на безработица и 

намаляване броя на регистрираните безработни лица. Запазва се високото равнище на 

безработица в района, което продължава да е значително над средното за страната.  

            В края на анализирания период нивото на безработица за страната е 7,07%. През 

отчетния период се запазва тенденцията на преобладаваща женска безработица, която 

се наблюдава от 1991 г. Към 31.12.2018г. броят на жените възлиза на 1011-55,5% от 

всичко регистрираните. В община Исперих безработните жени са 682-55,2 %. 

Безработните жени преобладават в групата без квалификация – 72,3 спрямо общия брой 

на регистрираните жени, тези с основно и по – ниско образование са  63,4% от групата.  

Рисковите групи (лица с намалена трудоспособност, майки с деца до 3 годишна 

възраст, самотни родители, лица от социални заведения и освободени от МЛС) са 231 – 

12,7 % от всичко регистрирани, сред тях  145 – 62,8 % са жени /спрямо общия брой 

лица от рисковите групи/. 
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        Относителният дял на младежите  до 29 години е 11,4% /207 лица/ от всичко 

регистрирани, при 9,6 %  за същия период на 2017 г. Младежката безработица, в 

рамките на региона на ДБТ запазва своята специфика, която не се променя поради:  

липса на професионална квалификация, нисък образователен ценз и концентрация 

предимно в селата. Трудовата реализация на тази група за отчетния период е 

сравнително добра – 245 лица – 16,6% от всички постъпили на работа през периода са 

младежи до 29г., при 351-24,7% за същия период на 2017 г., отбелязва се сравнително 

запазване на ръста, при наблюдаван закономерен спад, което е показател за 

продължаващия процес на търсене на безработни лица от групата  на трудовия пазар и 

сравнително добра устойчивост при реализацията на тази рискова група, която е с по-

благоприятни позиции спрямо останалите рискови групи по показател: «брой 

безработни - започнали работа».            

          Задържането на високия относителен дял на регистрираните от възрастовите 

групи над 45 години в рамките на 1104-60,6 % от общия брой регистрирани, води до 

трайна безработица и формиране на основен потенциал за включване в национални и 

други програми за заетост.              

         Динамиката в броя на регистрираните с работнически професии и без специалност 

продължава да се определя от сезонния характер на заетостта, която е водеща за 

района. За периода  продължава да е водещ първичния пазар.Продължава успешно да 

се прилагат проектите по  ОП «РЧР» към двете общини – Исперих и Самуил,успешно 

продължава да се реализират проектите «Обучение и заетост на младите хора» и 

«Обучение и заетост» за работодатели от частния сектор, както и програма «Личен 

асистент» и «Домашен помощник» за община Самуил.Успешно се изпълняват и двете 

регионални програми за двете общини, както и проект «Работа». Успешно стартира и 

компонент II на  проектите «Обучение и заетост на младите хора» и «Обучение и 

заетост».През периода се работи по проект «Родители в заетост» на ОП «РЧР» и по 

новият Проект «Работа». Продължаващото действие на икономическата криза и 

съпътстващите я признаци оказват влияние за намаляване броя на заетите и 

освобождаване на част от заетите, от всички отрасли, основно от търговията и 

услугите, процес който ще продължи с повишаваща се интензивност и в началото на  

2019г. с тези амплитудни стойности. 

            Към 31.12.2018 г. се запазва наблюдаваната тенденция към леко намаление броя 

на лицата от групата без квалификация в абсолютни стойности, което потвърждава 

устойчивото присъствие на тази група в рисковата част на пазара на труда, в сегмента 

на трудовата им реализация.    

             ВХОДЯЩИЯТ ПОТОК безработни лица през 2018 г. е общо 1935(в т. ч. 

новорегистрирани 1852 и 83 с възстановена регистрация), при 1913 за същия период на 

2017 г. Налице е увеличение от 22 лица, като визразна величина с характерен  

повишаващ се темп. 

            •Най-голям брой лица са освободени и регистрирани в Бюрото по труда от 

Сектор „Услуги” –  754/40,7%/,  от отрасъл „Държавно управление” – 437 (23,6 %), 

следван от отрасъл  “Търговия и ремонт на автомобили“- 165 (8,9 %).  

•Следващ по обхват е Сектор „Индустрия” – 259/14%/, отрасъл “Преработваща 

промишленост” – 211 –/11,4 %/.  

• Следват групите на лицата с прекратени трудови правоотношения по 

инициатива на работодателите от Сектор „Аграрен”– 230 /12,4%/, включващ селско и 

горско стопанство, лов и риболов. 
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            Спрямо аналогичния период на предходната година се наблюдава увеличение на 

общо обявените в ДБТ СРМ с 45 (5%). Въпреки продължаващия процес на затихваща 

рецесия, местния пазар е със запазени относителни стойности и показва стабилност и 

дори ръст в обявените работни места основно на първичния пазар в сектора на 

шивашката промишленост и селското стопанство. За разлика от предишните периоди 

не оказват съществено влияние действащите схеми по ОП «РЧР», основно  по проекти:  

«Обучение и заетост на младите хора»,  «Обучение и заетост» в т.ч и по компонент II 

на двата проекта.Съществено влияние оказа и новия  проект «Работа». С най-голяма 

тежест по отношение на заетост за периода и за следващият период ще бъде първичния 

пазар и с различна амплитуда, в положителни стойности ще се прилагат новите схеми 

по ОП «РЧР 2014-2020» и други програми за заетост, заложени в НПДЗ 2018 г.  

            Тази тенденция ще се запази и в бъдещите месеци. Продължава да се наблюдава 

стабилност на заетите, въпреки че една част от тях са освободени във връзка с 

временни затруднения, като се очаква да се върнат в близките месеци отново на 

работа.Това определя по-малкия брой на търсене на допълнителна работна ръка. През 

периода се забелязва повишаване на  регистрираните, но това не оказва съществено 

влияние при подбора на квалифицирани работници. Запазеният висок процент от 

регистрираните с нисък образователен ценз и липса на професионални умения е пречка 

и за включването им в подходящи форми за обучение и устройването им на пазара на 

труда. 

           Крупни работодатели от сезонния бранш за периода със завоювани традиции са 

земеделски фирми в лицето на: „Агротайм” ЕООД, „Караджа ФАГ„ ООД, ЕТ 

“Салимет” с. Делчево, водещите земеделски кооперации: ЗПК “Хан Аспарух” 

гр.Исперих, Кооперация “Агротида” и др., с доказан потенциал, фирми от строителния 

бранш, в лицето на „БРУДА„ ООД , „Пашев и син„ ООД. 

         Въпреки неблагоприятните икономически фактори тези фирми стоят стабилно на 

пазара и развиват дейност. През периода няма ново регистрирани крупни работодатели, 

които да развиват дейност на местния пазар на труда и да оказват влияние върху него.  

         Обявените свободни работни места само на първичния трудов пазар (без тези по 

програми и мерки за заетост) през анализирания период на 2018 г. са 475, при 692 за 

същия период на 2017 г.  

         Спрямо аналогичния период на 2017 г. се наблюдава намаляване с 217 места на 

първичния пазар (31,4 %). Относителният им дял в общата съвкупност на обявените в 

БТ СРМ е 47,3 % при 72,1%  за периода на 2017 г. 

    Заявени СРМ през  2018г.                                                                                                                                                                                                    

                                                                         

 

Преобладаващо търсене на труд на първичния пазар през  2018 г. 

Показатели I 

 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общо 

Заявени СРМ 126 68 48 150 70 73 28 22 124 89 131 76 1005 

На първичен пазар 117 38 43 59 31 17 21 21 85 18 16 9 475 

По насърчителни мерки 0 0 0 0 8 1 0 0 1 1 0 0 11 

Програми за заетост 9 30 5 91 31 55 7 1 38 70 115 67 519 

В т.ч.ОП РЧР 6 2 4 90 0 55 7 0 31 64 115 67 441 
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    Фирми,предприятия обявили над 5 

СРМ 

СРМ Вид   

собственост 

професии 

ЕООД «Агротайм » гр.Исперих 77 частна селскостопански работници 

 «Агро кай» гр.Исперих 8 частна механизатори 

«Лейбер» ЕТ с. Ст.Селище 17 частна механизатори 

«Айваз Н» гр.Исперих 10 частна Общи работници 

«Пилко» ЕООД гр.Разград 33 частна Работник кланница 

«Хан Аспарух» АД 10 частна Работник производство 

 

Най-търсените професии от работодателите през периода са:  

- селскостопански работници, в т.ч механизатори; 

- домашен санитар; 

- общи работници и работник производство; 

- лични асистенти. 

       Обявените свободни работни места на вторичния трудов пазар (по програми и 

мерки за заетост) през анализирания период са 530. За същия период на миналата 

година техният брой е 254, налице е увеличение със 276 СРМ. Делът им възлиза на 

52,7% от общия брой обявени СРМ, при 23,3% за същия период на предходната година, 

което показва тенденция за периода на повишаване делът на обявените места на 

вторичния пазар.  

       По форма продължителността на трудовите договори, възникнали на основание 

заявените и усвоени СРМ са за определен срок и имат срочен характер. 

  1.  Активна политика по заетостта                                                                                                                                                             

1. Посреднически  услуги по заетостта през  2018г.  

 

        Работа с работодател 

       Посредническите услуги на ДБТ – Исперих са насочени към 515 фирми, /при 645 

за периода на 2017 г/. 

       Новокартотекирани са 12 работодатели  за периода на 2018 г. 

       В резултат на дейността са осъществени контакти с работодателите, развиващи 

дейност на  територията на ДБТ и усилията са насочени на обявените работни места да 

се подберат подходящи безработни лица. 

 

Специалисти 

период 

Контакти с работодатели Срещи с 

безработни 

Във 

фирмите 

Във 

фирмите 

в БТ Общо 

ПУЗ I- XII 2018 г. 253 150 ПУЗ I- XII 2018 г. 253 
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ПУЗ I- XII 2017 г. 445 224 ПУЗ I- XII 2017 г. 445 

Изменение:             -192          -74 Изменение:             -192 

 

Работа с ТРЛ 

     Постъпилите на работа лица общо са 1475. През същия период на 2017 г. са 

постъпили на работа 1422 лица. В сравнение с този период е налице увеличение с 53 

души (3,7 %).   

          

    От тях:               -    на първичния пазар -  1112 

                                 -     по програми за заетост - 351 

      -    по мерки за заетост - 12 

 

        Броят на лицата, устроени на работа със съдействието на ДБТ е 1119 и 

съставлява 75,9% от постъпилите на работа общо през анализирания период.  

        През аналогичния период на 2016г. относителният дял на устроените със 

съдействието на ДБТ от всички постъпили на работа е 1063-74,8%, т.е. налице е 

запазване и повишаване ефективността на трудовото посредничество и активност при 

разкриване и усвояването на работните места, в т.ч. алтернативни. 

    Проведени трудови борси през отчетния период. 

     Към 31.12.2018 г. е проведена 1 трудова борса на територията на ДБТ-Исперих и 

едно малко мероприятие по проект „Готови за работа”. 

   -   Резултати от международни договори за обмен- износ на работна сила. 

       През отчетния период няма започнали работа лица по международни договори за 

обмен на работна сила. 

 -   Проведени консултации и резултати от посредничество в европейската 

мрежа за заетост EURES . 

       Към 31.12.2018 г. има 254 консултирани лица по подадени заявки в европейската 

мрежа за заетост 

 
  2. Професионално  ориентиране и обучение на възрастни  

      

2.1. Професионално ориентиране 
 

       През 2018г. 560 търсещи работа лица са получили индивидуално професионално 

информиране и консултиране. В групови форми за професионално ориентиране за 

периода са включени 240 лица, от тях 173 са получили  услуга в Ателие за работа. 

2.2. Обучение на възрастни  

В обучение за възрастни през периода на 2018 г. няма включении в обучение 

безработни лица, 60 са включении в обучение през периода на  2017г. 

 

 3. Мерки за заетост и обучение 

     3.1. Мерки за стимулиране на безработните лица. 

     Насърчаване на безработните към самостоятелна заетост /чл.47 от ЗНЗ/. 

През  2018 г. в  ДБТ - Исперих  няма новосключени договори.   

     Насърчаване на безработните към самостоятелна заетост /чл.49 от ЗНЗ/. 
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През  2018 г. в  ДБТ - Исперих  има 1 сключен договор с едно безработно лице, което е 

започнало самостоятелна стопанска дейност. 

        3.2. Мерки за стимулиране на работодателите.      

        Насърчителни мерки за работодателите. 

      Насърчаване на работодателите да наемат безработни до 29 годишна възраст 

на пълно работно време /чл.36/1 от ЗНЗ/ и младежи до 29 годишна възраст с 

трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, касто и младежи от социални заведения 

/чл.36/2  от ЗНЗ/. 

      По чл.36ал.1 от ЗНЗ през 2018 г. има действащи 11 договора с 12 работни места, 

като от тях  през отчетната 2018 г. е сключен 1 договор за 1 лице. 

       По чл.36ал.2 от ЗНЗ през 2018 г. няма движение. 

     Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица за придобиване на 

професионална квалификацияи/илистажуване на безработни младежи до 29 

години /чл.41 от ЗНЗ/. 

       По чл.41 от ЗНЗ през 2018г. няма сключени договори. 

       По чл.41 а от ЗНЗ през 2018г.  няма сключени договори. 

    Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица за придобиване на 

професионална квалификация чрез стажуване и/или чиракуване /чл.46/. 

      По чл.46 от ЗНЗ през 2018 г. няма сключени договори. 

     За първите пет наети в микропредприятие / чл.50 от ЗНЗ/. 

       По чл.50 от ЗНЗ през 2018 г. има сключен един нов договор и 1 безработно лице е 

включено в заетост. Общо  действащите през отчетната 2018г.са 3  договора с 4 

работни места. 

     Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато 

поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни до 24 год., с основно 

и по-ниско образование и над 50 г./чл.51, ал.1 от ЗНЗ/ 

По чл.51 ал.1 от ЗНЗ през 2018г. са действащи  2  преходни  договора  със заетост от 2 

безработни лица. 

      Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на 

безработни лица с трайни увреждания/чл.51, ал.2 от ЗНЗ/ 

По чл.51 ал.2 от ЗНЗ през 2018 г. са действащи  5договора, от които 2 договора са  

преходни , а останалите 3 договора са новосключени със заетост  3 работни  места. 

      За лица с трайни увреждания , вкл. военноинвалиди /чл. 52/ 

       През 2018 г. няма  сключени  договори. 

       Насърчаване на работодатели да наемат безработни самотни майки или 

майки с деца до 3 годишна възраст  (чл.53 от ЗНЗ) и майки с деца  от 3 до 5 

годишна възраст  / чл.53а от ЗНЗ/. 

По чл.53а  от ЗНЗ за  2018 г. има 2  действащи договора  с  2 лица  заетост, като от тях  

в нова заетост е включено 1 лице по 1 сключен  договор. 

       Насърчаване на работодатели да наемат безработни изтърпели наказание 

“лишаване от свобода”  (чл.55 от ЗНЗ). 

       По чл.55 от ЗНЗ няма движение за 2018 г. 
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      Насърчаване на работодателите да наемат лица, за чиракуване и обучаване от 

наставник /чл.55г/. 

        По чл.55г. няма движение за 2018 г.  

      Насърчаване на работодатели да наемат безработни жени над 50 и мъже над 

55 години  (чл.55а от ЗНЗ). 

      По чл.55а. няма движение за 2018 г. 

     Насърчаване на работодатели да наемат продължително безработнилица 

(чл.55в от ЗНЗ). 

     По чл.55в  са  сключени 4 нови договора и  5 безработни лица са включени в заетост, 

като общо действащите договори през 2018г. са 5 договора с 6 лица в заетост. 

     Насърчаване на работодателите да осигуряват ежедневен организиран 

транспорт на наетите работници и служители (чл 57а от ЗНЗ). 

     През 2018г. няма движение по мярката. 

     Наблюдава се засилващ се  интерес към чл.51/1 и 51/2  за едногодишна заетост, 

макар и субсидирането да е на 50% и съответно на  75 %  със заетост без последващ 

ангажимент  за работодателя. Голям е интересът и към чл. 55в, където преференцията 

е  цяла МРЗ и осигуровки върху осигурителния праг. 

 

4. Програми за заетост и обучение   

    Програма „АХУ” 

        През 2018 година са сключени  2 договора: един договор с ДСП Исперих и един 

договор с ДСП Самуил. Разкрити са общо на 35 СРМ  и  37 безработни лица са 

включени в заетост като лични аси-стенти - 2 лица от които са последваща заетост. 

       Национална програма „За заетост и професионално обучение на хора с трайни 

увреждания”. 

       През 2018 година  активни са 10 договора с 10 лица  заетост, като от тях за 2018 

г.са сключени 2 нови договора и 2 лица са започнали работа. . 

      Програма "Старт на кариерата" 

     През  2018 г. са сключени договори за заетост с АЗ, Община Исперих и Община 

Самуил   за общо 3 работни места, и трима  младежи  са постъпили на работа на 

новоразкритите работни места. 

       Национална програма "Активиране на неактивни лица" 

       През 2018г.  са активни 2 договора, като единият е преходен сключен през 2015г. с 

Община Исперих  за  1 работно място - младежки медиатор, а другият е новосключен 

през отчетната 2018г. с 3 безработни лица, наети на длъжност "Организатори, 

обществено полезен труд". 

         

      Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица 

 

       През 2018г. са активни 12 договора за 12 работни места: 6 договора по Компонент I 

и 6 договора по Компонент II. От активните 7 са преходни договора , а останалите 3 

договора са сключени по Компонент II и 2 договора по Компонент I. 

       Национална програма "Помощ за пенсиониране" 
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       През  2018 година активни са 8 договора  с 9  работни места, като за отчетната 2018 

г. са сключени 3 нови договора и 3 безработни лица са включени в заетост по тях. 

Изразходвани средства по програми и  мерки по ЗНЗ са  444057  или  99 % от плана. 

Усвоените натури са 127 при план 120. 

 

        5.Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 

        Схема „Младежка заетост” 

       През 2018 г. по схемата са активни  9 договора, от които 3 са преходни. През  

отчетната година са приети 8 заявки за 14 работни места като са сключени  6 договора 

и 6 безработни лица са включени в заетост. 

 

        Схема “Обучение и заетост на младите хора”  

       За анализирания период 1 лице е започнало работа по действащ договор. 

 

         Схема «Обучение и заетост ” 

        По проект «Обучение и заетост» -   компонент ІІ за 2018г. са приети  и одобрени 31 

заявки от работодатели  за 265 работни места. Към 31.12.2018г. са сключени 20 

договора за 151 работни места. Предстои сключване на още 10 договора, като един 

работодател е заявил отказ от заявката и участието си  в проекта. 

          

           Проект „Ваучери за заети лица” 

          През периода успешно са приключили  курс за обучение 4 заети  лица. 

 

         Проект “Родители в заетост” 

         Одобрени са 6 договора с детегледачи. През  2018 г са сключени 7 тристранни 

споразумения  с родители и 6 безработни лица са включени в заетост.  

         Проект “Работа” 

        По проект „Работа” през 2018г. са приети и одобрени 19 заявки за 148 работни 

места.   Сключени са 17 договора   и  136  лица са включени в заетост , 80 лица са 

преминали  ПК - ваучерно обучение. 

II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от Общинския 

план за развитие 2014-2020    

 И през 2018 г. водеща в изпълнението на ОПР беше новата визия – Инвестиции, 

Стабилност, Просперитет, Екологологичност, Растеж, Идентичност и Хармоничност 

(ИСПЕРИХ). Тя обобщава бъдещото състояние на община Исперих като място с равни 

социални възможности, място за икономически дейности и за индивидуална изява, 

вдъхновена от духовните и културни ценности на местната общност.  

 Стратегическата роля (мисия) на община Исперих за осъществяване на визията за 

бъдещето на общината се свежда до: 

1. Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и 

управленските структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване 
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на благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за 

трудова заетост; 

2. Изграждане и поддържане на съвременна, надеждна и адекватна на 

потребностите общинска инфраструктура; 

3. Подобряване на здравния и социалния статус на населението и създаване на 

здравословна природна и екологична среда; 

4. Осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и 

здравеопазване; развитие на културна и спортна дейност, разширяване на 

възможностите за отдих и развлечения; 

5. Утвърждаване на община Исперих като място за атрактивен туризъм и 

ефективен туристически бизнес; 

6. Разширяване възможностите за гражданско участие в местното 

самоуправление и в обществения живот 

      Четирите стратегически цели очертават бъдещите състояния, към които са 

насочени конкретните мерки, проекти и ресурси, дефинирани от Общинския план 

за развитие: 

      Стратегическа цел 1  - Икономически растеж, основан на допълващи се 

дейности и продукти, местно предприемачество, външни инвестиции и активна 

връзка между образование и бизнес. 

      Стратегическа цел 2  - Висока популярност на съхранено и изявено 

многообразие на природното и културно наследство 

      Стратегическа цел 3  - Подобрена жизнена среда в града и селата, обезпечени 

с 

качествени публични услуги и добро управление 

      Стратегическа цел 4  - Засилена роля на инициатор на междуобщинско 

сътрудничество и продукти 

      Шестте приоритетни области, заедно с тяхното съдържание, са 

необходимите условия за постигане на стратегическите цели и визията за община 

Исперих. Всяка приоритетна област съсредоточава нужните мерки, които трябва да 

бъдат предприети с предимство пред останалите възможни дейности в подкрепа на 

местното развитие. Приоритетните области дават отговор на въпроса какво трябва да се 

направи. 

     Приоритетните области най-общо представляват темите, които обосновават 

разпределението на финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия 

програмен период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно 

обвързани и подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на 

повече от една цел. Приоритетните области са съчетание от прецизно формулирани 

мерки, разкриващи какво точно трябва и може да се осъществи в общината. Различните 

мерки в една или повече различни области са тематично свързани, за да се осигури по-

голяма ефективност и синергия между очакваните от осъществяването им резултати. 

Мерките са отворени и следва да се конкретизират с допълнителни проекти през целия 

следващ програмен период. В този смисъл, въздействието на мерките не се изчерпва с 

дефинираните проекти в Програмата за реализация на ОПР. Мерките следва да 

насочват и всички останали инициативи в общината до 2020 г. 

        

 

Приоритетна област 1. Фокуси на растеж 

 

         В рамките на приоритетната област се поставя акцент върху усвояването на 

предимството от локацията и осигуряването на предварителните предпоставки за 

икономическо развитие – инфраструктурни подобрения и осигуряване на 

привлекателни складови и производствени терени. Приоритетната област е пряко 

Приоритетна област 1. Фокуси на растеж 
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свързана с мерките от обхвата на област Ресурси и продукция, която предоставя 

механизми за развитие на сектор индустрия. Аналогична е връзката с област 

„Наследство и туризъм“, формулираща интервенциите свързани с туристическия 

отрасъл. 

        Пълното усвояване потенциала на представения фокус включва и подобряване на 

градската среда и градския дизайн. Те са необходими за повишаване привлекателността 

и притегателността на общинските градове и поддържането на благоприятни 

демографски параметри – задължителни изисквания за постигането на реален растеж. 

Стратегически важните локация и инфраструктури са определящи фактори за развитие. 

Те са свързани както с предпоставките за икономически растеж (високообразовани 

кадри и иновации), така и с привлекателността на община Исперих за образование, 

работа и живот. 

 

1. Рехабилитация на междуселищната пътна мрежа 

 През 2018 г. е изпълнен ремонт на пътен участък  от с. Вазово до с. Райнино на 

общински път RAZ1040 /III-205-Свещари-Вазово-Райнино на стойност 123 574,91 лв. с 

ДДС със средства, осигурени от републиканския бюджет. 

2. Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Исперих  

 С целева субсидия от републиканския бюджет е извършен  основен ремонт на: 

- Ул. „Ахинора”, гр. Исперих – 245 487,20 лв. 

- Ул. „Александър Стамболийски“, гр. Исперих – 225 033,66 лв. 

 Със средства, предоставени на Община Исперих с ПМС  през м. декември 2018 

г. е  възложено извършването на основен ремонт на ул. „Шести септември”, ул. 

„Димитър Полянов” и ул. „Стефан Караджа” в гр. Исперих, на обща стойност 

1 500 000,00 лв.  

 През август 2018 г. е внесено проектно предложение по подмярка 7.2 на 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за рехабилитация на още три 

улици в гр. Исперих – „Хан Аспарух“, „Искър“ и „Христо Ботев“, за което през 2019 г. 

очакваме сключване на договор с ДФ „Земеделие“ за реализацията му 

       3. Поддържане и модернизиране на общинския сграден фонд, като училища, 

детски ясли и градини, общинска администрация и др. 

• След подписването на договор с ДФ „Земеделие“ на 30.01.2018 г. започна 

изпълнението на проект „Запазване на духовния и културен живот на населението чрез 

ремонт и оборудване на читалище „Съзнание - 1891“ в гр.Исперих, финансиран по  

подмярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Предвидени са 

ремонт и мерки за енергийна ефективност на две от крилата на читалищната сграда 

(източно и южно), в които се помещават библиотеката, музейната експозиция и 

ритуалната зала, а на мястото на старата фитнес зала ще се изгради нова изложбена 

зала. Стойността на проекта, след провеждане на всички обществени поръчки, е 344 

935,82 лв.  
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• През м. юни 2018 г. приключиха дейностите по договор за проектиране и 

строителство  за основен ремонт на покрив и трети етаж на БКС, гр. Исперих на 

стойност 62 400 лв. с ДДС. Финансирането е осигурено, както от  републиканския 

бюджет (32 400 лв.), така и от собствени бюджетни средства (30 000 лв.) 

       През 2018 г. Община Исперих възложи изготвянето на 4-ри технически проекта, 

необходими за подготовката на проектни предложения, с които общината да 

кандидатства пред МИГ – Исперих по подмярка 7.4 „Инвестиции в устройването, 

подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, 

включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура“ от 

Многофондовата Стратегия за ВОМР 

       За очакваните два приема през 2019 г. Община Исперих ще кандидатства общо с 5 

проекта: 

1.„Преустройство и реновиране на покрит пазар и административната сграда към него в 

УПИ I, кв.193 в гр. Исперих; Предвижда се изцяло нов облик. По всички фасади ще се 

разположат нови пана от еталбонд, които ще играят ролята на жалузи. Ще се обособят 

3 подхода – 2 от източната страна и 1 от западната. Административата сграда ще бъде 

цялостно топлоизолирана, ще се направи ремонт на съществуващите тоалетни, ще се 

обособи и тоалетна за инвалиди. 

2. „Изграждане и възстановяване на зона за спорт в УПИ IV, кв.138 в гр. Исперих 

(съществуващ стадион). Проектът цели възстановяване на част от елементите в 

съществуващия спортен комплекс и допълването му с мултифункционална спортна 

площадка. Съществуващата лекоатлетическа писта ще бъде изцяло реновирана със 

специална настилка, предназначена за такъв тип спортни съоръжения. По продължение 

на пистата ще бъде монтирана и осветление. Новопроектираната спортна площадка ще 

бъде разположена северно от съществуващото спортно поле на стадиона и ще съчетава 

няколко вида спорт – баскетбол, волейбол, тенис на корт и бадминтон. 

3. „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр.Исперих“. По проекта 

ще се оформят 4-ри зони за отдих: 

• В УПИ I, кв. 150 (площ между ул. „Хр.Ботев“ и ул.„Лудогорие“) ще се изгради 

кът за игри и отдих за деца от 0 до 12 г., както и удобна алейна мрежа 

• В УПИ I, кв.105 и кв.104 – детски кът с подходящи съоръжения, градинско 

обзавеждане и засаждане на различни видове растителност. 

• В УПИ I, кв.112 (т. нар. градинка до десятката) ще се изгради кът за фитнес на 

открито с девет съоръжения, ще се благоустрои района с градинско обзавеждане и 

енергоспестяваща осветителна инсталация. 

• В УПИ I, кв.44 (района зад р-нт Трамонто) ще се обособи кът за фитнес на 

открито с 6 вида съоръжения и градинско обзавеждане. 

4. „Изграждане и възстановяване на зони за отдих в населените места на община 

Исперих – с.Свещари, с.Тодорово, с.Йонково, с.Г.Поровец, с.Лудогорци, с.Подайва, 
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с. Вазово и с.Беленци.“  Ще бъдат изградени зони за отдих с кътове за игри за деца 

от 0 до 12 г. или кътове за фитнес на открито, според заявените предпочитания на 

местното население. 

5. Изграждане на мултифункционални зали в читалищата на някои села на община 

Исперих 

       В случай, че бъде обявен прием по подмярка 7.5 на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г., общината има готовност да кандидатства и с проект за 

изграждане на Туристически информационен център в двора на бившето училище 

„Хр.Ботев“. 

       Общината разполага и с готови технически проекта за рехабилитация на централна 

градска част и площада с паметника на Хан Аспарух, за които към момента не е 

намерено финансиране. 

       Очакваме одобрение на две от подадените през 2018 г. проектни предложения по 

подмярка 7.2 на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. – 1. 

„Рехабилитация на уличната мрежа на град Исперих” - /Улица "Христо Ботев", ул. „Хан 

Аспарух” и ул. „Искър” в гр. Исперих/ и  2.„Основен ремонт и енергоефективна 

рехабилитация на админстративните сгради на общинската администрация  в  гр. 

Исперих” – Подобект: Административна сграда на ул. "Васил левски” №70, УПИ XII, 

кв. 29 

 

 

 

 

        Предвидените мерки са формулирани съобразно идеята за съхраняване и 

стабилизиране на селата от общината. Необходимо е паралелното подсилване на по-

големите и значими от тях, докато се предприемат мерки за преустановяване 

тенденциите за обезлюдяване на малките. Това изисква два различни подхода към двата 

типа села в общината. 

        Общите мерки са свързани със стимулиране на партньорствата и търсене на 

алтернатива за финансиране и на проекти за развитието на селата, включително и за 

съвместно развитие на групи от тях.  

 

Мярка 2.6 Благоустройство на публични пространства (площади,градини,зелени 

площи) и осигуряване на повече места за отдих. 

 

        Три проекта на Община Исперих спечелиха финансиране от бюджета на 

Националната кампания „За чиста околна среда – 2018 ” с наименование ,,Обичам 

природата и аз участвам“. Тя се организира от Министерство на околната среда и 

водите и ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда/. За реализиране на класираните проекти на общини и кметства са предоставени 

средства в размер до 10 000 лева, а на проекти с които кандидатстват училища и детски 

градини – средствата са в размер до 5000 лв. Проектите предвиждат почистване на 

определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих, естетизиране и 

подобряване на жизнената среда в населеното място. 

        Класираните проекти на Община Исперих са : 

 

 Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на зона за 

отдих в Кметство с.Малко Йонково на стойност 9 847,50 лв. 

 Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на зона за 

Приоритетна област 2. Села и периферни територии 
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отдих в ОУ ,,Васил Априлов"  гр.Исперих на стойност 4 998,00 лв./местото не е 

тук / 

 Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на зона за 

отдих в ДГ "Радост" с.Подайва  на стойност 4 885,20 лв 

       През 2019г. общината има готовност да кандидатства с проекти за изграждане на 

зони за отдих и спорт в 8 населени места на община Исперих. Средства за такъв тип 

проекти са предвидени в новата Стратегия за ВОМР Исперих. 

 

 

 

 

       Приобщаващият растеж е един от трите приоритета на стратегията „Европа 2020”. 

Неговата същност е осигуряването на равни възможности за различните социални 

групи и потребности, подкрепени от качествени и достъпни здравеопазване, социални 

услуги и подпомагане. Включването на различните групи в социалния и икономическия 

живот е допълнителен стимул за растеж на местните общности. Община Исперих се 

отличава със своята активно прилагана политика и значителен брой успешни проекти, 

ориентирани към социалната сфера. Възможните подобрения са свързани с 

разширяване на обхвата и капацитета на предоставяните услуги. Добре 

функциониращите мрежи между институциите и неправителствените структури са 

мощен инструмент за разнообразие и по-голяма достъпност на предоставяните услуги 

за населението и специфичните услуги в общността. 
 

Мярка 3.1. Оптимизиране на системата за здравеопазване чрез инвестиции в 

здравната инфраструктура и гарантиране достъпа до здравно обслужване за 

всички социални групи и за всички населени места 

 

       Политиката на Община Исперих в сферата на здравеопазването е повлияна от 

Националната здравна стратегия и от приоритетите на Европейския съюз в тази област. 

Тя е насочена към подобряване и развитие на общественото здраве, към здравната 

промоция и профилактика. Грижата за подобряване здравния статус на населението в 

община  Исперих е основна в политиката на управление с акцент върху детското 

здравеопазване, хора с тежки хронични заболявания и хора в неравностойно 

положение.Здравното обслужване на населението се осъществява от лечебни заведения 

за болнична и извънболнична помощ. 

       Болнична медицинска помощ 

      „Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД е стационарно 

заведение за лечение на остри и обострени заболявания с капацитет 110 легла. 

Обслужва населението от региона, както и голям брой населени места от съседни 

общини – Главиница, Дулово, Самуил и Завет. Разполага с 35 лекари и 44 специалисти 

по здравни грижи. Предлага лечение по договор със НЗОК по клинични пътеки. 

      Лечебната дейност в болницата се осъществява в следните отделения и клинико-

диагностични структури както следва: 

       Отделения с легла : 

      1.Отделение по вътрешни болести – осъществява дейност по следните медицински 

специалности: 

 Кардиология; 

 Гастроентерология; 

 Пневмология и фтизиатрия; 

     2. Отделение по нервни болести. 

Приоритетна област 3. Равни възможности 
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     3. Отделение по педиатрия. 

     4. Отделение по хирургия. 

     5. Отделение по анестезиология и интензивно лечение. 

     6. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина. 

     Отделения без легла : 

     1.Отделение по образна диагностика. 

     2.Отделение по обща и клинична патология. 

 

     Клинико – диагностични структури: 

     1.Клинична лаборатория 

     2.Микробиологична лаборатория  

 

     Отделения за продължително лечение или рехабилитация: 

 

1.   Отделение за продължително лечение по вътрешни болести и нервни болести. 

 

      Ежегодно Община Исперих подпомага дейността на общинската болница като през 

2018 година пое изцяло плащанията по лизинга за нов спирален компютърен томограф, 

закупен за нуждите на МБАЛ – Исперих. 

 

      Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ 

 

1. Първична  извънболнична медицинска помощ 

 Амбулатория за първична медицинска помощ  индивидуална практика - 7 

 Амбулатория за първична  дентална  помощ: 

 индивидуална практика - 10 

 групова практика  по дентална помощ  

2. Специализирана извънболнична медицинска помощ 

  Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална 

практика – 14 

  МЦ „Медика – 2009” ЕООД – 1 

3.Медико-диагностична лаборатория 

 „Самостоятелна медико - диагностична лаборатория -1” ЕООД  

4.Медико – технически лаборатории  

 „Самостоятелна медико - техническа лаборатория Корона” ЕООД   

 „Медико-техническа лаборатория Дентура” ЕООД 

 

       Спешна медицинска помощ 

 

      На територията на община Исперих функционира Филиал за спешна медицинска 

помощ с непрекъснат 24-часов режим на работа, в който медицински специалисти с 

помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и 

пострадали в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до 

евентуалната им хоспитализация. Персоналът се състои от  2 лекари и 7 мед. фелдшери 

и 1 акушерка. 

       Здравни кабинети 

     На територията на Община Исперих са обособени и оборудвани 23 здравни 

кабинети, обслужвани от 15 квалифицирани медицински специалисти, които 

осъществяват дейности по: 

 Медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата и 

учениците и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на 

спешна медицинска помощ; 
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 Провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване  

на рисковите фактори в детските заведения и училищата; 

 Организиране и участие в регионални, национални  и международни програми, 

свързани с профилактика и промоция на здравето на децата и учениците; 

 Организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и 

учениците; 

 Наблюдение на физическото развитие и определяне на физическата 

дееспособност на децата и учениците; 

 Регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата и учениците 

в здравно-профилактичната карта, въз основа на данните получени от личния 

лекар на децата и учениците.  

 Организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности 

за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на 

заразните и паразитните заболявания в детското заведение и училището. 

       

      Здравни медиатори 

 

      За здравните нужди на уязвимите малцинствени групи от населението в Община 

Исперих  работят 2 здравни медиатора.  

Основни задължения: 

 

 Посредничат в процеса на осигуряване на достъп до здравни и социални услуги 

на представители на уязвими малцинствени групи. 

 Оказване на помощ при комуникациите с институциите на представители на 

уязвими малцинствени групи. 

 Осъществяване на дейности по здравно образование и профилактика на 

болестите. 

 Участие в реализацията на национални здравни програми. 

 Водят регистър на рисковите семейства, бременни и млади майки. 

 

 В Община Исперих функционира Детска млечна кухня с дейност „Кетъринг“ 

към яслени групи в Детска градина „Първи юни“ – база 2 с капацитет до 300 

порции дневно. Кухнята приготвя и предоставя здравословна и разнообразна 

храна за обяд на неорганизиран контингент от деца на възраст от 10 месеца до 3 

години, които се отглеждат в домашни условия. Храната отговаря по качествен 

състав и технологична обработка на  възрастовите особености на детския 

организъм. 

 

 От 12.02.2018г. до 16.02.2018 г. в изпълнение на Национална кампания 

„Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот” в Община Исперих се 

проведоха безплатни консултации и прегледи на 196 лица, страдащи от 

сърдечносъдови заболявания от специалисти кардиолози от Български 

Кардиологичен институт. Целта на кампанията беше превенция на сърдечно 

съдовите заболявания, удължаване живота на пациентите със сърдечно съдови 

заболявания, подобряване на качеството на живот и достъпа до 

високоспециализирана лекарска грижа. 

 

 По повод Световния ден за борба с диабета -14 ноември, Община Исперих в 

рамките на два дни организира безплатно измерване на кръвна захар в залата 

на Община Исперих. В инициативата се включиха 96 лица. Изнесена беше 

лекция на членовете на Сдружение „Диабет” на тема „Профилактика и лечение 

на диабетно стъпало”. 
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  Със социалните услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник”  Община 

Исперих  осигурява грижа за 166 потребители с увреждания и възрастни в 

невъзможност да се самообслужват.        
 

Мярка 3.3. Изграждане на липсващата инфраструктура за 

деинституционализация на социалните грижи  и Мярка 3.4. Продължаване на 

инициативите за социално включване, достоен живот и пълноценна заетост на 

групите в неравностойно положение 

 

          През 2018 г. на територията на Община Исперих продължават да функционират 

Дом за деца лишени от родителска грижа „Лудогорие” с капацитет 18 места и 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”. 

         С оглед закриването на ДДЛРГ от 01.01.2019 г. и разкриването на негово място на 

Център за работа с деца на улицата бе извършен основен ремонт на материалната база 

на Дома, обособяване и пълно оборудване на кухня, дневна с трапезария, дневна за 

работа с децата през свободното време с отделно закупени 5 компютъра, 3 офиса за 

социален работник и педагози. Поставена бе преходна врата за услугите и бе направен 

ремонт и пребоядисване на целия 3-етажен коридор към КСУДС. 

         Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/„Лудогорие” Исперих 

функционира от 01.01.2011 година, съгласно Решение №288 на Общински съвет - 

Исперих от заседание, проведено на 22.12.2010 г., Протокол №49 КСУДС „Лудогорие” 

е самостоятелно юридическо лице, организационна структура на Община Исперих, в 

който се предоставят социални услуги, съгласно чл.36, ал. 2 от ППЗСП, както следва: 

 Преходно жилище; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за настаняване от семеен тип 1; 

 Център за настаняване от семеен тип 2. 

 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания от 01.01.2018г. 

 

         КСУДС „Лудогорие” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на 

община Исперих със самостоятелен делегиран бюджет, който се формира от 

бюджетите на социалните услуги, определени съгласно единни разходни стандарти, 

утвърдени за всяка календарна година от МС. Управлява се от Управител. Текущи и 

оперативни решения по организацията на дейностите се вземат от Съвет на ръководния 

екип, в чиито състав влизат управител, главен счетоводител, координатор социални 

услуги, преките ръководители на социалните услуги и психолог.  

        Социалните услуги в КСУДС «Лудогорие» за 2018г. се предоставят на І и ІІІ етаж 

в сграда, имот публична общинска собственост с местонахождение гр. Исперих, 

Община Исперих, област Разград, ул. «Васил Левски « №72. 

Всяка социална услуга разполага със собствено самостоятелно пространство, което 

включва нужния вид и брой помещения, в зависимост от вида на услугата: спални 

помещения, дневна, трапезария, кухня, офис на екипа, санитарни и складови 

помещения, игротеки, зали за занимания, срещи, консултации и обучения. 

Помещенията са оборудвани и обзаведени според спецификата на работа с клиентите. 

Материалната база на всяка услуга гарантира качество на предоставяне на услугата и 

ефективна работа с нейните потребители.  

        В сградата, където се предоставят услугите е осигурена денонощна вътрешна и 

външна охрана, посредством изградена система за видеонаблюдение и длъжностни 

лица, осъществяващи пропускателния режим през светлата част на денонощието.  

        За 2018 година КСУДС «Лудогорие» има утвърдена численост на щатния персонал 
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48 щата, от които 30 специалисти за работа с деца: социални работници, педагози, 

психолози, логопед, рехабилитатор, възпитатели, трудотерапевти др. и 18 щата: 

административен и помощно-обслужващ персонал, част от които са общи длъжности за 

всички услуги. Всички работещи в Комплекса отговарят на изискванията за степен на 

образование и квалификация и текущо получават допълнителна квалификация и 

обучение в съответствие със спецификата на длъжността.  

        КСУДС «Лудогорие» организира дейността си в съответствие с изискванията на 

Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Правилниците за 

прилагането им, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца и 

други законови и подзаконови актове, касаещи дейностите на организацията. 

       През отчетния период бяха извършени ремонтни дейности в следните социални 

услуги към КСУДС «Лудогорие»: 

Преходно жилище - През 2018 г. бе извършен основен ремонт и обзавеждане на цялата 

услуга към Комплекса. Бяха закупени мебели за дневната, трапезарията и кухнята на 

децата. Отремонтирани са всички стаи на децата, офиса на работещите социални 

работници и коридора на услугата. Поставена е предпазна козирка на входа на 

услугата. Сменено е цялото осветление на услугата по изискване за безопасност. 

Център за обществена подкрепа - През 2018г. бе извършено освежаване на част от 

пространството на услугата и обособяване на допълнителен офис на работещия 

персонал, както и поставяне на предпазваща козирка на входа на ЦОП. 

Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания- През 2018 г.бе извършен 

ремонт и освежаване на цялото пространство на центъра. По проект бе обособена и 

оборудвана със специални мебели сензорна стая за работа с деца/младежи с 

увреждания. По същия проект през 2019 г. предстои обособяването на две 

специализирани площадки в дворното пространство на Комплекса, предназначени 

както за децата/младежите с увреждания, така и за всички останали деца от услугите. 

Психорелационна зала- През 2018 г. бе реконструирана и отремонтирана цялата  

бивша столова на Дом за деца „Лудогорие” и обособена за комбинирана зала за работа 

с деца/младежи за арттерапии и занимания през свободното време на децата /тенис-

маса, билярд, фитнес уреди, шведски стени и др./. Поставен е навсякъде теракот, 

специализирана настилка за работа с деца/младежи с увреждания и парапети. С цел 

осигуряване на безопасност и постигане на по-добра енергийна ефективност цялостно е 

подменено осветлението на залата. 

Кухня - През 2018 г. бе направен цялостен основен ремонт на кухнята към КСУДС 

„Лудогорие” и приспособяването й на кухня-майка с кетъринг обслужване, което 

изхранва ежедневно около 70 деца/младежи. Закупени бяха професионална аспирация и 

шкафове за съхранение на посуда и хранителни продукти. 

 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

     Преходно жилище е социална услуга в общността с капацитет 8 младежи/девойки.  

     Услугата Преходно жилище е предназначена за: 

 Младежи и девойки над 15-годишна възраст, с дълъг институционален престой, за 

които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до 

семейната среда; 

 Младежи и девойки от общността, които са над 15 годишна възраст, но поради една 

или друга причина се налага да ползват социална услуга от резидентен тип, поради 

невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната среда. 

Социално - педагогическата работа в „Преходно жилище“ е насочена към 

компенсиране на дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от 

продължителния институционален престой. Социалните работници подпомагат 

младежите и девойките да придобият чрез практическа дейност необходимите за 
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самостоятелно живеене социални и битови умения. 

През 2018г. в услуга Преходно жилище се работи по 11 случая. В 4 от случаите 

потребителите ползват услугата повече от една година.   

В края на периода в услугата има 7 случая. Всички потребители на услугата са 

ученици- 6 в ПГ по СС „Хан Аспарух” и 1 в ОУ „ В. Априлов”.  

До месец декември 2018г. в услугата работи екип от 4 социални работници. При 

необходимост потребителите на услугата се консултират от психолози, работещи в 

КСУДС „Лудогорие”.  

 

                                    ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

Център за обществена подкрепа е социална услуга насочена към подобряване на 

качеството на живот на уязвимите групи от общността в община Исперих и 

подобряване на благосъстоянието им. Центъра работи в услуга на хората в общността, 

консултиране и намиране на адекватни решения за задоволяване на нуждите им. 

Насочване за ползване на услугата става чрез:  

 Наличие на направление или административна заповед от ДСП гр. Исперих.  

 Подадено заявление за ползване на услугата до Управителя на КСУДС от 

самите клиенти при идентифицирана нужда от подкрепа без направление или 

заповед от ДСП. 

 Други институции и организации, като МКППБМН, Детска педагогическа 

стая, полиция, съд и прокуратура. 

Насочването и приемането на деца и семейства за ползване на услугата се 

извършва целогодишно в рамките на утвърдения капацитет. Към настоящият момент 

капацитета на услугата е 40 потребители. Видовете социални услуги, които се 

предлагат са: 

1. Повишаване на родителският капацитет. 

2. Превенция на изоставянето. 

3. Превенция на насилието. 

4. Превенция на отклоняващото се поведение. 

5. Превенция на отпадане от училище. 

6. Оценка на риска,оценка на родителския капацитет. 

7. Психологическа подкрепа. 

8. Логопедична подкрепа. 

9. Дейности в следосиновителния период. 

10. Дейности в слединтеграционния период. 

11. Деинституциализация и реинтеграция на деца от специализирани 

институции. 

Общо случаите, постъпили за този период са 105. 

В Центърът за обществена подкрепа работят 6 специалиста: трима социални 

работници, един соц.работник/педагог, психолог и логопед. 

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 

1 

            Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 /ЦНСТ/ е 

социална услуга – резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно 

развитие на деца, изведени от семействата им. Тя предоставя комплекс от дейности, 

съобразени с индивидуалните  потребности на децата и насочени към развиване на 

социална компетентност и подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в 

образованието, развиване на способности за организиране на свободното време, 

професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с 

биологичното семейство и формиране на собствена идентичност. Вземайки предвид 
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приетата Визия за деинституционализация в България и предстоящото закриване на 

ДДЛРГ в страната, се предприеха мерки според нуждите на община Исперих и от 

01.10.2017г. с Решение на Общински съвет и Заповед РД01-0750/26.06.2017г. на 

Изпълнителния директор на АСП, услугата ЦНСТДБУ 1 повиши своя капацитет от 12 

на 15 потребителя.От 01.07.2017 г, след настъпили промени в наименованието на 

услугата, ЦНСТ се ползва само от деца без увреждания, на възраст от 3 до 18 години. 

Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, 

заедно със свои по-големи братя или сестри. В някои случаи, по преценка на 

настаняващия орган, се допуска продължаване ползването на услугата и на младежи, 

навършили 18 години, до завършване на средното образование. 

         През 2018 г. в ЦНСТДБУ-1 настанените деца с административна заповед на 

Дирекция “Социално подпомагане“ са 15.  

         В края на периода услугата се ползва от 15 деца. 

         Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-1 се състои от 4 социални 

работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 

психолог/ от м.октомври почасова работа с децата се провежда от двама психолози и от 

един логопед/ и 1 домашен помощник. 

        Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител.  

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 

2 

         Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 е социална услуга-

резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, 

изведени от семействата им. С помощта и подкрепата на социалните работници се 

предоставя комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните потребности на 

децата, насочени към развиване на социалната компетентност и подготовка за 

самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване на способности за 

организиране на свободното време, професионално ориентиране и обучение, 

възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране на 

собствена идентичност. Със Заповед №РД01-0749/26.06.2017г. на Изпълнителния 

директор на АСП, капацитетът на Центъра бе увеличен от 01.10.2017г. от 12 на 15 деца. 

        От 01.07.2017г. със настъпили промени услугата ЦНСТ се ползва само от деца без 

увреждания на възраст от 3 до 18 години. В някои случаи по преценка на настаняващия 

орган се допуска продължаване ползването на услугата и на младежи навършили 18 

години, до завършване на средното образование. 

        Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник - екипен ръководител   

        В края на периода услугата се ползва от 15 деца.  

        Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-2 се състои от 5 социални 

работници, с необходимата професионална квалификация за работа с деца, 2 психолози 

на граждански договор и 1 домашен помощник. 

 

             ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 

        Дневен център за деца и/ или младежи с уврежданияе социална услуга за 

предоставяне на дневни грижи, мобилна почасова услуга за деца до 18 години и 

техните семейства, младежи до 35 години, ползватели на социалната услуга Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи  с увреждания и потребители от 

общността. 

        Услугата ДЦДМУ е с капацитет 30 места. Работи се с 2 групи: 
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- 1 група – работа с деца с увреждания от 3 до 18 год.възраст 

 - 2 група – работа с лица с увреждания от 18 до 35 год.възраст 

        В ДЦДМУ се осигурява: 

– здравни и физически потребности на потребителите; 

- психологическа подкрепа; 

- логопедична терапия; 

- работа с възпитатели; 

- рехабилитационна подкрепа; 

- социално консултиране; 

- медицински контрол; 

- мобилна работа. 

Екипът на ДЦДМУ към КСУДС “Лудогорие“ гр.Исперих се състои от: социални 

работници – 2, възпитатели – 2, детегледачи – 2, логопед – 1, психолог – 1, медицинско 

лице -1, рехабилитатор – 1, терапевт – 1 /до май месец/, шофьор– 1. 

През 2018 година услугите на ДЦДМУ са ползвали 38 потребителя. 

През отчетния период се предоставя и социалната услуга Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 места. Тя 

стартира на 05.01.2015г. по Проект "Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез 

предоставяне на социални услуги в Община Исперих", финансиран със средства по ОП 

"Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.  „Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 

„Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в 

общността” .  

           Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал 

с развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите. 

Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна  нормативна база, правила, 

процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в 

съответствие със законовоопределените критерии и стандарти. 

           Изграждането на този център позволи да се повиши качеството на живот на деца 

и младежи от институции и уязвими групи от населението чрез подобряване на достъпа 

им до алтернативни грижи и услуги в среда, близка до семейната и в общността на 

територията на община Исперих. 

           В края на периода услугата се ползва от 14 потребители.  

От 11.12.2015 г. Община Исперих е партньор по проект „Приеми ме 2015”- 

BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” със сключено партньорско 

споразумение между Община Исперих и Агенцията за социално подпомагане. 

На 01.09.2016 г. е подписан Анекс към партньорското споразумение за 

въвеждане на нов областен модел спрямо, който остава един социален работник. Същия 

работи с приемни семейства от три общини, една от които е Община Исперих. 

През 2018 г. едно Професионално приемно семейство е заличено от регистъра по 

тяхно желание. Няма новоутвърдени приемни семейства, общия брой действащи 

семейства остава 14. Към момента са ангажирани 12 семейства с настанени в тях 13 

деца. 

Общия брой преминали през приемната грижа деца за 2018 г. са 17. 

 

  Домашен социален патронаж в гр. Исперих предоставя социалните 

услуги, които се извършват в обичайната домашна среда. Предлаганите социални 

услуги са: 

 Доставяне на храна; 

 Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от 
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патронирания; 

 Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при 

инвалидност или тежко заболяване; 

 Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и 

занимания в дома или извън него; 

 Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа 

необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и други със 

средства на лицето; 

 Съдействие за изготвяне на необходимите документи заявяване на ТЕЛК; 

 Други 

         

           През 2018 год. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 291 лица. ДСП 

– Исперих предоставя услугата доставка на храна в град Исперих и селата с. Лъвино, с. 

Къпиновци, с. Подайва, с. Духовец, с. Белинци, с. Средоселци и с. Китанчево. 

Домашен социален патронаж ежедневно приготвя и обяд за 60 – 70 пациенти от МБАЛ 

„Исперих“ ЕООД. 

 През отчетния период Община Исперих реализира и дейности по операция 

„Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002, финансирана по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, Фонд за 

Европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица. Услугата от месец май 2017 г. с 

увеличен капацитет от 90 потребители на 140.  

           През 2018 г. услугата е предоставена на 179 лица. 

В периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.Община Исперих предоставя 

социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ по сключено 

Споразумение № ФС 01-0308/ 22.12.2017 г., между Агенция за социално 

подпомагане и Община Исперих, относно изпълнение на чл. 20 от Постановление 

№ 332 от 22.12.2017 г. на Министерския съвет. 

          Усвоените средства при изпълнение на Споразумението са 337 595 лв. 

 

Мярка 3.4. Продължаване на инициативите за социално включване, достоен 

живот и пълноценна заетост на групите в неравностойно положение 

 

        1.1.Мерки срещу отпадането на учениците и задържането им в училище 

        Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и честата смяна на 

местоживеенето са сред основните фактори за незаписването на децата  и учениците в 

учебните заведения и ранното им отпадане от образователната система.                                                                                                                                                                  

        С приемането на Постановление № 100 от 08 Юни 2018 за постоянно действащ 

Механизъм  за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст общината отново беше  разделена на 7 района. Със заповед № 524/ 04.07.2018г. 

бяха определени представителите на общинската администрация за участие в екипите 

по обхват. За учебната 2018/2019г. всички учебни заведения излъчиха педагогически и 

непедагогически лица за включване в мултидисциплинарните екипи.                                                                                                                        

       След успешното внедряване на информационната система „Посещаемо и безопасно 

училище“ ангажираните институции имат възможността да обменят информация по 

изпълнението на дейностите.                                                                                                                                                           

       През месец октомври 2018г. членовете на екипите от община Исперих участваха в 

обучение за ефективно реализиране на дейностите за обхващане и задържане на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, което се проведе от РУО- 

Разград. 

        Действията на екипите през годината бяха насочени към повторно записване и 

реинтегриране в образователната система на отпаднали през предходни години 
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ученици и към установяването на потребностите от подкрепа, която да подпомогне 

задържането им в училищата и детските градини.  Общо са обходени 179  адреса на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.  

        Една от дейностите на МКБППМН беше насочена към приобщаване на “деца в 

риск“  към училищната среда. За реализирането и МКБППМН – Исперих работи 

съвместно с  училищните ръководства и с училищните комисии за превенция на 

противообществените прояви при ученици. Организирани са беседи с учениците на 

теми „Права и отговорности“ и „Необходимост от редовна посещаемост на учебно 

заведение“. Обществените възпитатели проведоха консултации и срещи с родители на 

деца от ромски произход за необходимостта от включване на децата им в 

образователната система. 

        С цел задържане на учениците в образователната система и повишаване на 

мотивацията им  за участие в училищния живот, във всички училища от общината се 

провеждат допълнителни извънкласни и извънучилищни дейности. 

          1.2.Политики спрямо слетите и маломерните паралелки 

        Отрицателната демографска статистика и миграционните процеси са основните 

причини за намаляване на броя учениците в общината. В началото на новата учебна 

година бяха  утвърдени 31 маломерни паралелки, от които 3 са слети. С решение на 

Общински съвет – Исперих са предвидени допълнителни средства в размер на 20 917 

лв. за подпомагане на финансовото обезпечаване на учебния процес в училищата в 

с.Китанчево и с.Тодорово.    

         1.3.Решаването на проблемите на деца, за които българският език не е 

майчин   

         Недоброто владеене на български език е често срещан проблем сред децата и 

учениците, за които българският език не е майчин. Този дефицит е предпоставка за 

редица други проблеми – затруднена комуникация и социализация, невъзможност да 

бъде усвоен преподаваният материал и повишен риск от преждевременно напускане 

или отпадане на децата и  ученици от образователната система.  

         За първа година училищата и детските градини от общината получиха 

допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. В част от 

учебните заведения тези средства се предвидени за назначаване на образователни 

медиатори, а в други  се организират допълнителни модули, за деца които не владеят 

български език.  В шестте детски градини, където имаме съсредоточени деца от 

уязвими групи се планират и изпълняват допълнителни педагогически ситуации от 

педагог назначен за целта.  

        Чрез прилагането на иновативни подходи педагогическите кадри успяват да 

променят съществуващия модел и начина на мислена сред уязвимата общност. 

Иновативните методи допринасят за засилване на мотивацията за включване на деца и 

родители от етническите  малцинства в училищния живот. Допълнителните занимания 

спомагат за формирането на социални и граждански компетентности, както и 

повишават  образователните резултати на уязвимите ученици.  

        През отчетената година  в учебните заведения създадените екипи за личностно 

развитие определяха риска от обучителни затруднения и необходимостта от 

предприемане на подкрепящи мерки при деца в риск. След ранното оценяване на 

индивидуалните им потребности се изпълняваха конкретни дейности за обща подкрепа 

за личностно развитие съгласно Наредбата за приобщаващото образование. От 

началото на новата учебна година  част от дейностите по обща подкрепа в детските 

градини се изпълняват от  психолог, работещ по график.   

       През 2018г. Община Исперих продължи да изпълнява проект „Образователна 

интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих” по 

Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж.”. Проектните 

дейности се реализираха  в седем училища и  целяха създаване на условия за по-добра и 
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успешна социализация на учениците от етническите малцинства. В изпълнението на 

голяма част от предвидените мероприятия  активно участваше и родителската общност. 

Проектът е на стойност 345 353,33 лв. и се изпълняваше в партньорство с ОУ ”Христо 

Ботев” гр.Исперих и Асоциация ”Интегро”. 

       През изминалата година Община Исперих входира проектно предложение 

„Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства” по 

ОПРЧР и ОПНОИР, което  предстои да бъде стартирано. Проектните дейности в частта 

финансирана от  ОПНОИР са насочени към ясно идентифицираните проблеми на 

учениците от етническите малцинства.  

         1.4. Интегриране на деца със СОП 

       По данни на директорите в началото на учебната 2017/2018 г. учениците със 

специални образователни потребности, интегрирани в общообразователните училища 

са 58. На 9 деца допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на РЦПППО, 

а на останалите се осигурява от специалистите на училищата. Децата записани в 

детските градини получават ресурсно подпомагане от РЦПППО.     

        В програмите за подкрепа на личностното развитие на всички училища и детски 

градини в община Исперих са разработени мерки за пълноценното включване на 

ученици и деца със СОП и хронични заболявания в училищната среда. 

       С реализирането на професионални паралелки в Центъра за специална 

образователна подкрепа към ПГСС ”Хан Аспарух се стремим да създадем подкрепяща 

образователна среда за ученици с увреждания. Ученици със специални образователни 

потребности се обучават по рамкова програма за професионално образование със 

степен на професионална квалификация – първа. Професионалното им направление е 

производство на храни и напитки, професия – работник в хранително-вкусовата 

промишленост, а специалността –  хранително-вкусова промишленост. През новата 

учебна година учениците в ЦСОП към ПГСС “Хан Аспарух“ са 12. 

 

Мярка 3.5. Осигуряване на възможности за заетост на младежи, безработни лица 

и групи в неравностойно положение, насърчаване на социалните предприятия 

 

   Община Исперих реализира в период от 01.09.2017 г. до 01.03.2018 г. Проект 

BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора”Етап 3, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка 

заетост.  

 По проекта бяха включени 50 младежи до 29 год. на длъжност „Общ работник“ в 

22 населени места на територията на Община Исперих.  

 Обща стойност на проекта: 172 188,85 лв. 

 В период от 01.11.2017 г. до 02.05.2018 г. Община Исперих реализира Проект 

BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора” Етап 2, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка 

заетост.  

По проекта бяха включени 6  младежи до 29 год. на длъжност „Портиер“.  

 Обща стойност на проекта: 32 860,80 лв. 

 На 20.09.2017 г. стартира изпълнението на Национална програма Национална 

програма „Помощ за пенсиониране”за период от две години до 20.09.2019 г., като 

целта е подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни 

лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ. По програмата е 

назначено едно лице. 

Общата стойност на програмата е 13 100 лв. 

 В периода от 01.02.2018 г.  до 31.10.2018 г. по Национална програма „Старт 
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на кариерата” в Общинска администрация – Исперих е назначено 1 лице за срок 

от 9 месеца. 
Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на 

трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел 

улесняване на прехода между образование и заетост. 

 Обект на Програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са 

завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро 

по труда”. 

Общата стойност на програмата е 6437,88 лв. 

От 01.06.2018 г до 30.11.2018 г. Община Исперих изпълнява Регионална 

програма за заетост и обучение, по която са назначени 15 лица на 6 часов работен ден 

за период от 6 месеца на длъжност „общ работник“, които работят по утвърден график 

и разпределение в съответствие с природо – климатичните условия.  

Дейностите по Програмата са насочени към подобряване състоянието на улиците, 

парковете за отдих, зелените площи и гробищните паркове в гр. Исперих.  

 Общата стойност на програмата е 46 089,93 лв. 

  От 01.06.2018 г. по Национална програма „Заетост и обучение на хора с 

трайни увреждания” в Общинска администрация – Исперих беше назначено едно 

лице на длъжност „Специалист, обществени поръчки за период от две години. 

Програмата цели осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” 

безработни хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст, като предпоставка за 

преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в 

обществото. 

Общата стойност на програмата е 14 592,48 лв. 

През 2018 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в 

Общинска администрация – Исперих продължи трудовата си заетост едно лице, 

назначено на  длъжност „Младши специалист, младежки медиатор” от 07.05.2015 г. до 

31.12.2020 г. 

Общата стойност на програмата е 47 204,13 лв. 

През 2018 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в 

Общинска администрация – Исперих са назначени три лица на длъжност „Организатор, 

обществено-полезен труд” от 01.10.2018 г. до 31.12.2020 г. 

Общата стойност на програмата е 49 249,62 лв. 

През 2018 г. по Проект BG05М9ОP001-1.028-0001„Работа”,финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд са назначени 59 лица на длъжност 

„Работник, озеленяване“ за срок от 12 месеца. 

Целта на проекта и насочена към преодоляване на регионалните диспропорции на 

пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица 

(вкл. от неравностойно положение на пазара на труда), от райони с високо равнище на 

безработица. Цел на проекта е и повишаване на икономическата активност, както и 

подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица и активиране на 

неактивни лица чрез предоставяне на възможности за включване в различни форми на 

обучения и заетост.  

 Обща стойност на проекта: 310 565,24 лв. 

 По Проект BGО5М90PО01-1.010-0001 „Обучения и заетост”, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  в Общинска администрация – 

Исперих, през 2018 г. са наети 80 лица на следните длъжности: 

 15 лица на длъжност „Общ работник“; 

 25 лица на длъжност „Работник, озеленяване“; 

 40 лица на длъжност „Чистач/ Хигиенист“. 
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        Целта на Компонент ІІ  по проект "Обучения и заетост" е интегриране на  

неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30 

години), регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта. 

 Обща стойност на проекта: 1 176 670,20 лв. 

 

Мярка 3.7. Обновяване на образователната инфраструктура и подобряване на 

качеството и привлекателността на професионалното образование 

       През м. декември 2018 г. приключи изпълнението на проект „Основен ремонт, 

оборудване и обзавеждане на ПГСС „Хан Аспарух“, гр.Исперих на стойност 1 153 361 

лв., който се реализира по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ в продължение на 24 

месеца. По проекта се постигнаха следните резултати: Топлинно изолиране на външни 

стени, на покрив и на под; Цялостно боядисване във всички помещения в училището; 

Подменени настилките от мозайка, балатум и циментова замазка с теракот или ламинат 

според предназначението на помещението; Изградено аварийно стълбище на 

югоизточната фасада; Подменени всички интериорни врати; Ремонтирани тоалетни; 

Демонтирана стара и изградена нова котелна и отоплителна инсталация; Подменени 

осветителни тела с нови, тип LED и изградена мълниезащитна инсталация; Изградена 

мултифункционална спортна площадка в източната част на имота и благоустроен  

района около нея. Доставено и монтирано оборудване и обзавеждане за класните стаи и 

учебните кабинети:17 бр. мултимедийни проектори с прожекционни екрани; 17 бр. 

лаптопи; 25 бр. компютърни конфигурации за обучителен и езиков кабинет; 16 бр. 

слушалки за езиков кабинет; 25 бр. бюра и 25 бр. столове за езиков и обучителен 

кабинет; Оборудване за конферентна зала – 54 посетителски столове и 2 работни маси; 

Оборудване за мултифункционална спортна площадка – 2 бр. футболни врати, 1 бр. 

баскетболен кош, мрежа за волейбол; Градинско обзавеждане – 8 бр. пейки и 6 бр. 

кошове за отпадъци; 1 бр. трактор за учебни цели; 

 

Мярка 3.8. Прилагане на метода „учене през целия живот” за повишаване на 

образователното равнище и квалификацията на възрастни лица 

        С цел повишаване на мотивацията и надграждането на професионалните 

компетентности на педагогическите специалисти от детските градини са организирани 

следните курсове и обучения: 

 „Ранно оценяване от риска по проблеми в развитието и обучението на 

тригодишни деца със скрининг тест“,  Институт за изследване на населението и 

човека; 

 „Игрови моделни технологии и културни компетенции в предучилищното 

образование“, Център за иновации и компетентности гр.Бургас;  

 „Добри хигиенни практики.Система за управление безопасността на храните. 

НАССР – основни принципи и документиране. Изисквания към всяка 

организация подлежаща към хранителната верига. Промяна в нормативните 

документи“, „РОДИ КОНСУЛТ„ ООД гр.Разград; 

 Обучение за финансисти и счетоводители, относно амортизации в бюджетните 

организации; 

 Обучение във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за регулация 

защитата на личните данни.  

      Учителите и директорите от училищата също участваха в редица 

вътрешноучилищни и извънучилищни квалификации на регионално и национално 

ниво.  

      С цел кариерно ориентиране на завършващите ученици от основните училища 
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Дирекция ”Хуманитарни дейности” съвместно с РУО – Разград през месец Април 

2018г. организира форум „Панорама  на средното образование ” . 

       За втора поредна година по случай 24 май - Деня на българската просвета и култура 

и на славянската писменост Община Исперих награди отличници-абитуриенти и 

ученици с постижения. 

       На официална церемония дългогодишни учители, културни дейци и общественици 

с огромен принос за развитие на образованието и културата в община Исперих бяха 

удостоени с почетния знак на град Исперих.  

 

       През 2018г. учебните заведения от община Исперих участваха в изпълнението на 

дейности по следните национални програми: 

• НП “Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от 

системата на предучилищното и училищното образование“ – 8 училища и 8 детски 

градини; 

• НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Осигуряване на 

ученически шкафчета“ - всички училища; 

• НП “Развитие на системата на предучилищното образование“ – ОУ “Отец 

Паисий“ с.Подайва, ДГ “Радост с.Подайва, ДГ “Кокиче“ с.Вазово, ДГ“Дора Габе“ 

с.Лудогорци и ДГ “Слънце“ гр.Исперих; 

• НП „Информационни  и комуникационни технологии в системата на 

предучилищното и училищното образование“; 

   Дейност 2 „Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен 

хардуер за институциите от системата на предучилищното образование“ – 13 детски 

градини; 

   Дейност 3„Предоставяне на средства за закупуване на иновативен хардуер и 

въвеждане на ИКТ за нуждите на училищното образование“ – ПГ “Васил Левски“ 

гр.Исперих, ОУ “Васил Априлов“ гр.Исперих, ОУ “Христо Ботев“ гр.Исперих, ПГ “Хан 

Аспарух“ гр.Исперих, ОУ“Отец Паисий“ с.Подайва, ОУ“Христо Ботев“ с.Лудогорци, 

ОУ“Христо Ботев“ с.Китанчево, ОУ ““Н.Й.Вапцаров“ с.Вазово ОУ“Васил Левски“ 

с.Тодорово; 

 

       НП “С грижа за всеки ученик“  

       Модул 1 “Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап 

на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по 

общообразователна подготовка“ – ОУ “Васил Априлов“ гр.Исперих и ОУ“Отец 

Паисий“ с.Подайва;  

       Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за ученици от прогимназиален 

етап на основното образование за повишаване на нивото им на постиженията им по 

общообразователна подготовка“  - ОУ “Васил Априлов“ гр.Исперих;  

       През 2018г. бяха обезпечени с безплатни познавателни книжки, учебници и учебни 

помагала децата от подготвителните групи в детските градини  и учениците от I до VII 

клас във всички учебни заведения от община Исперих. 

       През изминалата година общинската администрация осигури организационните 

предпоставки и условия за детското и ученическото хранене и за здравното обслужване 

на децата и учениците. С цел подобряване на качеството и разнообразието на храната 

детските градини и училищата участваха в проекти на Държавен фонд „Земеделие“ – 

„Училищен плод“ и „Училищно мляко“. През годината продължи и дейността на 

разкритата трапезария  от БЧК  - „Топъл обяд “ в ПГСС “Хан Аспарух“ Исперих. 18 

ученици в неравностойно положение ползваха  услугата. 

      Училищата и детските градини от общината изпълниха и проекти за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 г. за 

определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо 
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възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на 

общините. 

 

 

 

 

 

       Общинското икономическо развитие следва да се основава на устойчиво 

използване на природните ресурси. Предвидено е осигуряването на адекватното 

управление на отпадъчните води и отпадъците. Необходимо е поддържане чистотата на 

почвите за реализиране на висока и разнообразна селскостопанска продукция. Силен 

принос за баланса между опазването на ресурсите и увеличаването на продукцията 

дават и практиките за повишаване на енергийната ефективност, използване на 

възобновяеми източници и въвеждането на технологични иновации за по-малък 

екологичен отпечатък на производствата. 

 

Мярка 4.5. Оптимизиране на транспортната система в общината при 

осигуряване на достъпен обществен транспорт и условия за разнообразни форми 

на придвижване (автомобилно, пешеходно, велосипедно) 
 

 През изминалата година след отправено мотивирано искане, Министерството на 

образованието и науката предостави нов училищен автобус на Община Исперих за 

осигуряване на безплатен транспорт на деца и ученици. С решение на Общински съвет 

– Исперих ОУ “Христо Ботев“ с.Лудогорци се определи за преимуществен ползвател на 

новото моторно превозно средство. 

 

Мярка 4.6. Повишаване на енергийната ефективност на административни, 

производствени и многофамилни жилищни сгради 

 С Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. Министерския съвет прие 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни 

сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност които ще 

допринесат за: 

 по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни 

сгради и намаляване на разходите за енергия; 

 подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградите; 

 осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за 

устойчиво развитие. 

       Община Исперих кандидатства по Националната програма за енергийна 

ефективност, като за целта се регистрираха общо 22 броя сдружения на собствениците 

/СС/ на жилищни сгради в град Исперих, които отговаряха на критериите за 

кандидатстване  

Първите 4-ри подадени Заявления от СС, които отговаряха на критериите за 

допустимост по Програмата бяха одобрени и сключиха тристранни договори за целево 

финансиране с Българска банка за развитие  

14 бр. са регистрираните СС в община Исперих, които имат подадени Заявления за 

кандидатстване в ББР и са на етап сключване на тристранни договори за целево 

финансиране по Програмата  

Приоритетна област 4. Ресурси и продукция 
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       До м. юли 2018г. по Националната програма за енергийна ефективност  в Община 

Исперих са санирани и въведени в експлоатация 4 многофамилни жилищни сгради с 

адреси и разплатени средства от ББР както следва : 

1. гр.Исперих ,ж.к,,Васил Априлов“ Блок 1 - на стойност 1 261805,45 лв.с ДДС  

2. гр.Исперих ,ж.к,,Васил Априлов“ Блок 3 – на стойност 788 059,70 лв. с ДДС  

3. гр.Исперих ,ж.к,,Васил Априлов“ Блок 4 - на стойност 949 212,67 лв.с. ДДС 

4. гр.Исперих ,ж.к,,Васил Априлов“ Блок 7 - на стойност 908 173,41 лв. с.ДДС 

Общата стойност на санираните многофамилни жилищни сгради е 3 907 251,23 лв. 

 

 

 

 

       Приоритетната област въвежда идеята за баланс между опазването и изявата на 

наследството и развитието на туризма. В този смисъл туристическите дейности са 

инструмент за изява и популяризиране на местната идентичност, и обратно, културните 

ценности и природните ресурси са фактор за икономическо развитие. 

       През 2018 г. ИМ Исперих подготви и експонира няколко тематични изложби с цел 

да информира и запознае жителите и гостите на община Исперих с богатото културно-

историческо наследство: 

1. Мобилна изложба „Апогеят на гетската цивилизация – 30 години Тракийска 

царска гробница” с 16 броя винилни табла от фонд Научен архив. 

2. Мобилна изложба „Зората на цивилизацията – праисторията в Община 

Исперих.” - подготвени табла със снимков материал на значими за територията 

на Община Исперих обекти от праисторията.  

3. „По стъпалата на времето - 30 г. ИАР „Сборяново” - 7 бр. табла винил с текст и 

илюстрации.  

4. Авторска изложба на Милена Николова – „Копи пейст“  -  07. 03. 2018  г..  Музейна 

експозиция, плакат изложба 

5. „Изкуството на съвременния плакат“ 

6.  „Царевични фантазии“ 

7. Коледна изложба  „Сурвакници и коледни обичаи“ 

     През 2018 г. ИМ – Исперих беше домакин и на две гостуващи изложби: 

1. Мобилна изложба „Петър Матеев” 1850-1943 от ИМ – Котел в Етнографска 

къща – Исперих. 

2. Гостуваща изложба „Полу-скъпоценни камъни” от Природонаучен музей - 

София 

       Богатото минало на общината беше представено от Исторически музей 

Исперих и на значими национални форуми: 

- с презентация  и изложба  „АР - Сборяново”  в „Първи салон на музеите” в 

НДК гр.София 

- с участие на щанда на Министерството на туризма в Международна 

туристическа борса „Ваканция и СПА“ – гр.София през м. февруари 2018г. 

- с участие на щанда на Министерството на туризма на Туристическо 

изложение „Културен туризъм“ – гр.Велико Търново 2018г. 

           В рамките на Дните на културно-историческото наследство  през м. 

октомври 2018 г. бяха организирани  и проведени: 

- Научна конференция  „От находката до витрината“ 

Приоритетна област 5. Наследство и туризъм 
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- Панаир на царевицата с детски игри, надиграване на танцови клубове от 

Кубрат, Дулово и Исперих, кулинарна изложба, детски карнавален костюм 

„Царевичко и Царевичка“ с деца от детските градини от гр. Исперих и селата 

на Община Исперих.  

            ИМ Исперих взе участие и в първия по рода си „Фестивал на литературата, музиката, 

театъра и още нещо“, под мотото „В шепите на Демир баба“, организиран от Български 

младежки форум, гр.  Велико Търново, провел се в местността Демир баба теке и Комплекс 

„Свещоливница“ – с. Свещари от 14 до 16. 09. 2018 г.  

            

          На територията на община Исперих развиват дейност 24 читалища, които 

задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на 

културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ.  

          Основните дейности на читалищата са свързани с: 

     1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност; 

     2. Запазване на обичаите и традициите на населението; 

     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;  

 

         През 2018 г. по-активни в своите дейности бяха представители на НЧ “Съзнание 

1891“ гр.Исперих, които работиха по следните направления: 

 

     УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Школа по изобразително изкуство с преподавател Георги Деков. Сформирана с 

цел обучение по изобразително изкуство и алтернативно осмисляне на 

свободното време на децата; 

 Школа по пиано с преподаватели:Зорка Косева и Алина Крачунова до месец 

май, а от месец октомври е сформирана Детска музикална школа с класове по 

пиано и китара с музикален ръководител Сийка Русева. 

 

 ЛЮБИТЕЛСКО – ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ: 

 

 Танцова формация „Исперихче” с хореограф Росен Богданов, корепетитор Иван 

Любомиров - тази читалищна формация обхваща ученици от 3 възрастови групи 

за музикално – танцова подготовка и изява; 

 Детска формация за Хип-хоп танци с хореограф Гергана Карлос Мануел; 

 Балетна формация „ФОРТЕ” с ръководител Милена Милева; 

 Детска вокална формация „Теменуга” с ръководител Виолета Чикова Богатска; 

 Смесен хор за туристически и патриотични песни „Лудогорско ехо” с диригент 

Виолета Чикова Богатска, корепетитор Йордан Иванов; 

 Група за народни песни „АХИНОРА” с ръководител Донка Павлова, 

корепетитор Величко Стоянов; 

 Клуб „Бит и традиция” с ръководител Цветалин Цветанов; 

  Театрална трупа с ръководител Енита Василева; 

 Кръжок  «Художествено слово» с ръководител Румяна Неделчева; 

 Клуб по карате /джудо с инструктор Лъчезар Антонов; 

 Група за руски и популярни песни с ръководител Миланка Михайлова, 

корепетитор Величко Стоянов. 
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През отчетената година читалището беше организатор на следните културни 

изяви: 

 Възстановки за „Димитровден”; „Мълчан хляб - Благовещение” и „Лазаровден”; 

 Самостоятелни продукции на школи и формации; 

 Фестивал на хвърчилата „Полети с мен”; 

 Празничен концерт  на руската песен гр. Исперих; 

 Празничен концерт по случай Деня на народните будители; 

 Коледен концерт и Коледен базар за ръчно изработени изделия на ученици и 

местни творци; 

 Летни ателиета по изкуствата „Знам и мога” гр. Исперих,  проведени с 

безвъзмездната помощ на доброволците: Ирина Петрова, Димана Калинова, 

Цанка Димитрова, Теодора Николова, Георги Деков, Миланка Михайлова, 

Марена Георгиева, Юлиана Георгиева, Лъчезар Антонов, Марияна Рангелова, 

Румелия Гочева и други. 

 

      Читалищата по селата изпълняваха предимно библиотечно-информационни 

дейности и основно отбелязваха селищни, религиозни и национални празници.  

 

      През 2018г. година по международен проект, реализиран в рамките на програма 

„Европа за гражданите“, НЧ “Рома-Вазово- 2017г.“ с. Вазово посрещна делегации от 

три държави, на които представи добри практики за социално включване на социално 

уязвими групи. 

      Един от основните проблеми пред читалищата в общината е амортизиралата 

материална база. Сградите на читалищата се нуждаят от ремонтни дейности, за които 

читалищните настоятелства не могат да отделят средства. Община Исперих търси 

решения на съществуващите проблеми чрез финансиране със средства от фондовете на 

Европейския съюз. 

       Всички читалища от общината са регистрирани в Министерство на културата и в 

Министерство на правосъдието. Членове са на Съюза на българските читалища. 

       Работата им през 2018 г. беше подпомогната от Регионален експертно – 

консултантски и информационен център /РЕКИЦ/ - Разград и от специалистите в 

Общинска администрация – Исперих. 

 

       От самото си създаване до сега Централна общинска библиотека „Петя Йорданова“ 

заема своето важно  място в културния и образователния живот на града и района. 

       През 2018 година броят на новонабавените заглавия е 106 на стойност 1 214лв. 

Всички новополучени заглавия са въведени в електронния каталог, а паралелно с това и 

продължи поддържането и на традиционните каталози. 

       През изминалата година са абонирани 21 заглавия за периодични издания на 

стойност 1179 лв, които ежегодно се обработват.  

Централна общинска библиотека„Петя Йорданова” гр. Исперих ще продължи да 

осъществява своята дейност в съответствие с мисията си да създава връзки между 

хората и информацията в един бързо променящ се свят. 

       Една от основните й задачи беше подобряване на обслужването на потребителите 

чрез използване на новаторски стратегии и пътища, обхващащи възможно най-

широката публика, а именно: 

       1. Работа с децата и младежите; 

       2. Работа с възрастните потребители; 

       3. Работа с малцинствените групи; 

       4. Работа с лица в неравностойно положение. 

      През годината библиотечните специалисти като посредници между информацията и 

утвърждаването на библиотеките като обществени, информационни и културни 
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центрове, осигуряващи равен достъп на всички, включително и на лица в 

неравностойно положение, положиха усилия за изграждането на информационна мрежа 

за предоставяне на обществено - информационни онлайн услуги чрез достъп до 

информационния център обособен в Централна общинска библиотека „Петя 

Йорданова“. 

      През 2018г. библиотеките в село Тодорово и село Лудогорци са с одобрени проекти 

по програма на Министерство на културата - "Българските библиотеки - съвременни 

центрове за четене и информираност". 

       За обновяване на библиотечния си фонд с книги и други информационни 

източници библиотеката към НЧ "Наука 1937" в село Тодорово получи финансова 

подкрепа от 2084 лева.  Одобрените средства за библиотеката в село Лудогорци са в 

размер на 1750 лева. 

 

      Физическата култура и спортът в съвременния свят играят важна роля в развитието 

на обществото и оказват влияние върху качеството на живот на всеки отделен човек. 

      Масовият спорт, спортът в училище, детско-юношеския спорт в общината са 

необходими и задължителни компоненти в управленската ни програма.  

      За развитието на спорта Община Исперих оказва финансова помощ на 

регистрираните спортни клубове. Средствата, които бяха отделени от бюджета през 

изминалата година за спортно-състезателна дейност са 60 000лв. 

      На територията на община Исперих през 2018г. развиваха дейност следните 

клубове:  

   

№ Наименование на клуба Вид спорт 

1. СНЦ "Футболен клуб Левски - Подайва" футбол 

2. СНЦ "Футболен клуб Стара сила" футбол 

3. СНЦ “Училищен спортен клуб Ханове – 2018г. “ училищен спортен клуб 

4. СНЦ "Футболен клуб Стрела" футбол 

5. СНЦ "Спортен клуб по борба Осман Дуралиев" борба 

6. СНЦ "Колоклуб Димитровец - Исперих" колоездене 

7. СНЦ "Волейболен клуб Хан Аспарух" волейбол 

8. СНЦ"Адреналин в кръвта" мото клуб 

9. СНЦ "Училищен спортен клуб Васил Априлов" училищен спортен клуб 

10. СНЦ "Спортен клуб по тенис на маса Исперих" тенис на маса 

 

Проведените спортни мероприятия през 2018г са: 

 Ученически игри 2017/2018 година – общински турнири; 

 Европейски ден на спорта в училище; 

 Детска спартакиада „Спортът е здраве”- ДГ ”Първи юни” гр.Исперих съвместно с 

Община Исперих; 
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 Традиционни септемврийски конни надбягвания и народни борби; 

 Турнири по борба, волейбол, футбол и тенис на маса; 

 Награждаване на най-добрите спортисти за 2018г. 

 

 

 

 

         Предвижда се оптимизиране на административния капацитет за прилагане на 

политики и реализиране на проекти, успоредно с надграждане на съществуващите 

традиционно обслужване и вече предлагани електронни услуги за населението. 

Приоритетната област обхваща и инициативите за публичното участие и диалог като 

основен инструмент на ефективното управление. 

         Необходимо е стимулиране на партньорските мрежи между общинска власт, 

образователни институции и бизнес. Подобни мрежи са необходимото условие за 

постигане на съответствие между потребностите на пазара на труда и образователната 

подготовка. Те са начин за стимулиране на устойчива заетост. 

         През отчетния период продължи успешното сътрудничество между Община 

Исперих и СНЦ „МИГ – Исперих“. В поредица от срещи и разговори бяха изяснени 

най-належащите нужди на общината, които биха могли да се удовлетворят чрез 

реализирането на няколко проекта по подмярка 7.4 на Стратегията за местно развитие. 

В резултат беше възложено проектиране на няколко инфраструктурни обекта. Към 

момента общината е в очакване да бъде обявен 1-ят прием по подмярка 7.4, за да 

кандидатства с три от готовите проекти: 

1. „Преустройство и реновиране на покрит пазар и административната сграда към него 

в УПИ I, кв.193 в гр. Исперих; Предвижда се изцяло нов облик. По всички фасади ще се 

разположат нови пана от еталбонд, които ще играят ролята на жалузи. Ще се обособят 

3 подхода – 2 от източната страна и 1 от западната. Административата сграда ще бъде 

цялостно топлоизолирана, ще се направи ремонт на съществуващите тоалетни, ще се 

обособи и тоалетна за инвалиди. 

2. „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр.Исперих“. По проекта 

ще се оформят 4-ри зони за отдих: 

• В УПИ I, кв. 150 (площ между ул. „Хр.Ботев“ и ул.„Лудогорие“) ще се изгради 

кът за игри и отдих за деца от 0 до 12 г., както и удобна алейна мрежа 

• В УПИ I, кв.105 и кв.104 – детски кът с подходящи съоръжения, градинско 

обзавеждане и засаждане на различни видове растителност. 

• В УПИ I, кв.112 (т. нар. градинка до десятката) ще се изгради кът за фитнес на 

открито с девет съоръжения, ще се благоустрои района с градинско обзавеждане и 

енергоспестяваща осветителна инсталация. 

• В УПИ I, кв.44 (района зад р-нт Трамонто) ще се обособи кът за фитнес на 

открито с 6 вида съоръжения и градинско обзавеждане. 

 3.„Изграждане и възстановяване на зони за отдих в населените места на община 

Исперих – с.Свещари, с.Тодорово, с.Йонково, с.Г.Поровец, с.Лудогорци, с.Подайва, с. 

Вазово и с.Беленци.“  Ще бъдат изградени зони за отдих с кътове за игри за деца от 0 до 

12 г. или кътове за фитнес на открито, според заявените предпочитания на местното 

население. 

          През 2018г. МИГ Исперих  обяви две процедури за прием на проектни 

предложения по многофондовата стратегия, насочени към МСП и НПО:  

•   № BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж 

на МСП“ – първи краен срок до 26.03.2018г. и втори  краен срок 18.10.2018г. 

•   № BG05M9OP001-1.035 - МИГ Исперих - ОПРЧР 1 “Развитие на 

предприемачеството” – срок за кандидатстване до 10.09.2018г.   

    

Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки 
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            По първия прием на първата процедура, са подадени и одобрени две проектни 

предложения. С кандидатите са  сключени административни договори за БФП. По 

втория прием са подадени две проектни предложения. Едно одобрено и едно 

неодобрено проектно предложение. Към момента няма сключен договор с одобрения 

кандидат. 

 По втората процедура по ОПРЧР 1 “Развитие на предприемачеството” е 

подадено и одобрено едно проектно предложение. С кандидата  е сключен 

административен договор за БФП. 

Съществена част от управлението и взимането на решения е свързана с 

териториалното и селищно устройство. Неговото регламентиране е основа, както за 

съхраняване на териториалните ресурси, културното наследство и природните 

забележителности, така и за стимулиране на инвестиционната активност. Предмет на 

настоящата приоритетна област е и осигуряването на адекватна устройствена основа за 

ключови територии в рамките на град Исперих. На 5.12.2017 г. след проведена 

процедура за избор на изпълнител, е подписан договор за изработване на проект на 

Общ устройствен план на община Исперих. През цялата 2018 г. продължи подготовката 

му, като през м.септември е внесен за съгласуване в НИНКН  

 

Осигуряване на ред и сигурност на територията на община Исперих 

 

            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 наказателно-

правни 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. 

През 2018 година Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните - Исперих работи за постигане на следните 

цели: 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 
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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 пет семейства. По предложение на УКБППМН, МКБППМН определи 

обществен възпитател на девет 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. 

        През 2018 г. е реализирана 1 програма за превенция и противодействие на детското 

асоциално поведение. В информационната кампания за преодоляване на асоциалното 

поведение сред деца са обхванати 700 лица, а консултираните деца и семейства чрез 

МКБППМН са 3.  

        През 2018 г. 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 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 – 1 дете, 

определен обществен възпитател на 12деца);  

        - разгледа деяния по чл.11, ал.1 и наложи възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.1- 10 

и т.12 - общо 21 деяния срещу 18 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 на лица в риск от извършване на 

противообществена проява. 

През отчетната година МКБППМН е образувала възпитателни дела и е наложила 

възпитателни мерки по отношение на деца и родители, както следва: Разгледани са 21 

възпитателни дела срещу 18 извършители в законоустановения срок, които са 

образувани по повод следните противообществени прояви или престъпления:  кражба 

- 11  телесна повреда /сбивания/ - 2  унищожаване на имущество - 2  бягства - 1  

обаждане на тел. 112 - 1  управление на МПС – 4. Наложените възпитателни мерки по 

ЗБППМН, чл.13, ал.1 са, както следва:  т.1 предупреждение - 14;  т.2 задължаване да 

се извини на пострадалия - 1;  т.4 поставяне под възпитателен надзор на родителите 

със задължение за полагане на засилени грижи - 2;  т.5 поставяне под възпитателен 

надзор на обществен възпитател - 10;  т.12 предупреждение за настаняване във СПИ и 

ли ВУИ -1; Решения на МК по чл.21, ал.1, т.4 от ЗБППМН /прекратяване на 

възпитателно дело/ - 4. 

През 2018г. МКБППМН - Исперих работи с 5 обществени възпитатели, които 

осъществяваха корекционно-възпитателна дейност с тридесет деца. След работата с 

обществен възпитател повечето от малолетните и непълнолетните не извършват нови 

противообществени прояви или престъпления. Три деца са с наложена възпитателна 

мярка по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН за извършване на нова противообществена проява 

по време на и след възпитателния надзор. 

Извършени са 5 проверки по училищата и 42 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 
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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. 

И през 2018 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 . Контактите с ИДПС към РУП гр. Исперих са регулярни. В двете 

средни училища и в седемте 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. 
 

 

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 

 

          III. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни 

          Системата за наблюдение и оценка е предпоставка за успешната реализация на 

общинския план за развитие. Чрез нея ОПР може да се адаптира към променящите се 

условия, които влияят на общинското развитие. Системата обхваща отделните звена, 

извършваните от тях функции и последователността им във времето. 

           Целта на системата за наблюдение и оценка на ОПР е да се определи степента на 

реализация на поставените пред плана стратегически цели и произтичащите от тях 

приоритетни области за развитие и мерки към тях. Посредством това се следи до колко 

общинският план съответства на моментните условия – икономически, социални, 

политически, технологични и др. – и дали е необходима неговата актуализация. 

           Основните задачи пред системата са да предложи адекватно дефинирани 

дейности, тяхното информационно обезпечаване, както и взаимодействието между 

всички участващи структури. Част от системата за наблюдение е и публичното 

представяне на резултатите от мониторинга. 

           Основните участници в системата за наблюдение и оценка са Общинския съвет 

на община Исперих, Кмета на общината, специализираните дирекции и отдели в 

местната администрацията, разнообразните институции, осигуряващи информация, 

всички заинтересовани страни, професионалните общности и участващите експертни 

екипи. 

           Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие 

позволява всеобхватно наблюдение на ОПР и точна оценка на неговите прогрес и 

ограничаващи фактори. С Решение №385/11.06.2014 г. на ОбС - Исперих и Заповед 

№486/16.06.2014 г. на Кмета на Община Исперих е определена работна група за 

наблюдение на ОПР 2014-2020, включваща представители на общинска администрация 

и общински съветници. С Решение №436 от 21.12..2017 г. на ОбС - Исперих беше 

актуализиран състава на работната група, предвид настъпилите промени в 

ръководството на община Исперих и състава на ОбС – Исперих след проведените през 
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м.октомври 2015 г. местни избори. 

           Инструментът за обобщаване постигнатите резултати от ОПР са годишните 

доклади, които се представят регулярно от кмета на общината. В този смисъл системата 

за наблюдение и оценка на ОПР на община  Исперих предвижда разработването на 

шест доклада. 

           След изготвянето на годишния доклад следва да се организира публичното му 

представяне и разпространяване – задължение на общинската администрация. 

Приложимите методи за дейността са публикуване на интернет страницата на 

общината, използване на местните медии и препращането на документа на ключовите 

партньори по реализацията на ОПР 

          IV. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на 

общинския план за развитие през 2018 г., както и мерки за преодоляване на тези 

проблеми 

         Планът обхваща изключително разнородни дейности. Някои от тях излизат извън 

пряката компетентност на Общината в управленски или финансов план и тяхното 

изпълнение не е във възможностите единствено на Община Исперих. 

        За изпълнението на някои от заложените мерки е трудно набирането на 

необходимата информация, както и определяне размера на вложените средства, тъй 

като същите се изпълняват от различни институции и средствата са от различни 

източници на финансиране. 

       Липсва актуална статистическа информация за 2018 г., необходима за изготвяне на 

социално-икономическия анализ към Годишния доклад. 

        Повечето общински експерти подават навреме и в синтезиран вид необходимата 

информация по заложените индикатори, съобразно ресора, за който отговарят. В този 

смисъл при подготовката на настоящия доклад е използвана информация от годишните 

отчети за 2017 г. на различните отдели и ресори на общината. Все още не функционира 

система за наблюдение за набиране на информация и от частния сектор, НПО и др.  

          

           V. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на ОПР 

           Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, 

кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на 

Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции. 

           Главната цел на действията за прилагане на принципа за информация и 

публичност и на принципа за партньорство е да се осигури прозрачност и да се 

информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и 

прилагането на местната политика за устойчиво развитие, относно очакваните 

резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират 

заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация. 

           Мерките за популяризиране политиката на социално-икономическо, в частност 

регионално развитие на общината, и по-широката публичност на изпълняваните 

политики /програми, стратегии, проекти и дейности/ с обществено значим интерес ще 

се осигурят чрез: 

 повишаване на публичността по отношение отчетността на изпълнение на 

ОПР 

чрез публикуване на годишните доклади от изпълнението на ОПР, актуализациите му, 

междинна и последваща оценка; доклади за изпълнението на отделните стратегически 

документи и извършени техни оценки; 

 периодично актуализиране на информацията на сайта на общината като 

основен 

източник за информация за развитието на общината и дейностите на общинската 

администрация, свързани с изпълнение и отчитане на стратегическите политики, както 
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и документите, свързани с това изпълнение. 

 Публикуване на сайта на общината на регистри с изпълнени проекти, 

проекти в процес на изпълнение, планирани проекти; 

 Ефективен канал за информация са и презентационните материали и 

брошури, 

 които се залагат като средство за информация и публичност по проектите, които ще се 

изпълняват и са включени в плана за реализация. 

 

           VI. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ОПР със 

секторните политики, планове и програми на територията на общината 

            За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и 

програми на територията на общината, мерките, които се предприемат са: 

- провеждане на коригиращи действия на базата на предложения от 

заинтересованите страни; 

- разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните 

комисии на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС; 

- актуализиране на приетите от Общинския съвет – Исперих – наредби, 

стратегии, концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и 

мерките, предвидени в ОПР. 

             Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират 

документите /стратегиите, програми, планове, наредби, правила/, които са свързани с 

прилагането, изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в 

правомощията на органите на местно самоуправление. 

             Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм 

на мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези 

резултати намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за 

останалия срок от действието му. 

                         

           VII. Мерки за прилагане принципа на партньорство 

           Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на 

община Исперих. Благодарение на неговото приложение Общината ще може да 

реализира процеса съвместно, комуникирано с партньорите, при вземането на решения 

и координирането на техните изпълнения. В процеса на управление на политиките за 

регионално развитие са въвлечени разнородни по своите интереси и функции 

заинтересовани страни - институции, организации, административни звена, общности 

(групи) от различни юридически и физически лица, които имат конкретен интерес във 

връзка с реализацията на публична политика/план и са нейни поддръжници или 

противници. С помощта на партньорството може да се осъществи целенасочено 

взаимодействие между тях, което ще гарантира успешното развитие на дейността. 

           Работата в партньорство не означава само информиране или консултиране. 

Преди всичко означава съвместно вземане на решения и съвместни действия за 

изпълнение на тези решения. Решения, които първоначално са общоприети от 

мнозинството партньори, имат висока обществена подкрепа в процеса на реализацията 

           В допълнение, за прилагане на принципа на партньорство е препоръчително 

засилване на сътрудничеството с местни сдружения с цел увеличаване на гражданското 

участие в процеса по реализация на ОПР и останалите стратегически документи и 

включване на всички заинтересовани страни чрез организиране на обществени 

обсъждания, кръгли маси, форуми и други походящи форми на участие. В този смисъл 

положителна практика е отличното партньорство и сътрудничество на общината с 

Местната инициативна група, съвместно с която се планират приоритетните проекти за 

програмен период 2014-2020 г, които ще се реализират на територията на община 

Исперих . 
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           През 2016 г. започна, а през 2018 г. продължи ползотворното партньорство на 

община Исперих с Асоциация „Интегро“, гр.Разград във връзка с реализацията на  

програма ROMACT, която е съвместна програма на Европейската Комисия и Съвета на 

Европа и цели да подкрепи усилията на местните власти за пълноценна интеграция на 

ромите и живеещите в сходна ситуация граждани. В рамките на програмата с помощта 

на назначен от Съвета на Европа фасилитатор, беше сформирана Местна активна група 

/МАГ/, в която членуват доброволно активни роми от местната общност. Благодарение 

на доброто партньорство и сътрудничество с представителите на програмата в лицето 

на Асоциация „Интегро“ беше успешно реализиран един проект по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, а през 2019 г. ще започне 

реализирането на друг съвместен интегриран проект по ОП „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020 г.“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 

г.“, 

        

 

          VIII. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението  

 

          В Община Исперих е създадена сравнително добра организация за прилагане и 

изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. от гледна точка на 

съпоставимост между планирани и реализирани проекти и действия, вътрешен 

мониторинг и контрол. През последните години Общината натрупа сериозен опит в 

подготовката на проекти и административен капацитет за тяхното управление и 

отчитане. Изборът на приоритетни за територията проекти и дейности се прави след 

съгласуване със заинтересованите страни. 

          През 2018 г. са реализирани немалко дейности за подобряване условията и 

качеството на живот на населението на общината и естетизация на градската среда, 

въпреки ограничените финансови ресурси, забавянето в сключването на договори по 

ПРСР, Община Исперих продължи успешно реализацията на одобрените проекти и 

натрупа добра база данни с готови проектни предложения, с които да кандидатства 

през 2019 г.  към Стратегията за водено от общностите местно развитие..  

           Необходимо е да продължат усилията за по-конкретно адресиране на социално-

икономическите проблеми като се насърчи взаимодействието и координацията между 

всички заинтересовани страни при изпълнението на приоритетите на Общинския план 

за развитие. 

           Необходимо е също така: 

 Осъществяване на дейности и мерки за обществено консултиране и 

информиране относно политики, провеждани от общинската администрация 

 по-ефективно прилагане на новите правила и методика за мониторинг, контрол и 

последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от 

общ.администрация; 

 Повишаване информираността на младите хора за перспективите в развитието 

на общината, региона, фирмата, с което да се ограничи неопределеността на 

техните очаквания за промените в заетостта и безработицата, с цел намаляване 

на миграцията;  

 Осигуряване на благоприятен икономически микроклимат, привлекателност за 

външни инвестиции и стимулирането на местно предприемачество, укрепване и 

създаване на нови малки и средни предприятия  

 Активно сътрудничество между представителите на публичните институции и 

бизнеса, изграждане на мрежи, местни и регионални обединения, 

междуобщински, секторни, трансгранични, международни и др.;  
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 Предприемане на последователни и взаимосвързани инициативи за по-активното 

икономическо взаимодействие с останалите общини от региона; 

 Прилагане на мерките от разработената Стратегия за развитие на туризма в 

община Исперих за периода 2014-2020 г.; 

 Развитие на интегрирани туристически услуги;  

 Привличане вниманието на различни инвеститори за разкриване на нови 

работни места, както и запазването на съществуващите;  

 Активна маркетингова и рекламна кампания за популяризиране на местните 

дадености и привличане вниманието на потенциалните посетители на общината;  

 Активна политика за опазване и съхраняване на природното богатство, като се 

активизират превантивните дейности, водещи до съхранение на екологията и 

биологичното разнообразие;  

 Широко използване на алтернативните енергийни източници;  

 Разширяване на международните контакти и сътрудничество и реализиране на 

съвместни инициативи, базирани на европейския опит и ноу-хау;  

 Подобряване на информационната осигуреност на всички институции и 

участници в пазара на труда относно реалното състояние и тенденциите в 

развитието на местната икономика и на пазара на труда в частност.  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте г-н Хюсеин Вашата комисия е водеща. 

  

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на 

25.03.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия. 

 

Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.03.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.     

                 

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.03.2019 г. от 

15.20 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф като председател на участваща комисия. 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 

26.03.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова– председател на ПК по « Образование, култура, 

спорт и туризъм» 

На заседание ПК по „  Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

25.03.2019 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 
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 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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 17 11 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 660 

На основание: чл. 23, т. 4 и чл. 24, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91, 

ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и във връзка с 

чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и ал.2 

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Исперих за 2018 г. 

 

         2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на  

Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за 

развитие 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. 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2018 Г. 

(изготвен на основание Закона за регионално развитие и във връзка с чл.91, ал.4 от 

ППЗРР) 

 

         Общинският план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г. е 

документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на 

Общината, приет с Решение № 396 на Общински съвет - Исперих, Протокол 44 от 

21.07.2014 г. Той е в съответствие с действащите към момента на изготвянето му 

нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените 

национални и регионални цели и приоритети на развитието в България в периода 2014-

2020 г. В допълнение на това, планът е съобразен със специфичните условия, ред и 

изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното 

самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра 

и имотния регистър.  

 I.Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. 

и настъпили промени в социално-икономическата ситуация в община Исперих 
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           Община Исперих има добро географско местоположение и природен потенциал 

за развитие. Значителен е ресурсът на общината за развитие на земеделие и горско 

стопанство, в които сектори има и натрупан опит. Агрофирмите на територията на 

общината прилагат модерно земеделие и животновъдство. Потенциал за развитие има в трайни 

насаждения, подобряване на сортовия състав на овощните видове, въвеждане на нови 

производства, както и развитие на биологичното земеделие. Перспективите за развитие на 

този отрасъл са свързани с навлизане на нови инвестиции, технологично обновление и 

значително подобряване на качеството на продукцията, професионален маркетинг на 

произведената продукция. Природните дадености и запазеното културно-историческо 

наследство са възможност за привличане на инвестиции в един нов и нетрадиционен за 

региона отрасъл на икономиката – туризма. 

          По данни на ТД „Бюро по труда” – Исперих икономическата конюнктура през 

2018 г. в района на Дирекция „Бюро по труда”/ДБТ/ - Исперих се характеризира със 

запазени постоянни приоритети, определящи картината на трудовия пазар за периода 

като относително спокойна и без напрежение, но се наблюдава известно съкращение на 

работна сила, развиваща се в ситуация на продъжаваща икономическа криза. 

          Броят на СРМ обявени през 2018 г. се доближава до тези обявени през 

предходния период на 2017 г., но в по-малък обем и то в понижаващи се стойности. 

Остава непроменена картината на запазени влошени характеристики на регистрираната 

работна сила на първичния пазар в различните сфери на селскостопанското 

производство, търговията и промишлеността. 

           През периода се наблюдава запазваща се картина на спад в тенденцията на 

икономическа миграция на живеещите в близките населени места към общинския 

център - град Исперих, но се забелязва тенденция на насочване  към големите 

промишлени зони - София,Пловдив,Варна,Бургас и др. Това се обяснява със сезонната 

заетост в строителния бранш и туризма, характерни за летно-есенния период, което 

увеличава заетостта в този бранш, на местно и национално ниво. Съобразно природно 

климатичните условия тази заетост ще продължи с различна интензивност до края на 

есенния период, както и се забелязват наченки да продължи до края на годината.    

            През отчетния период трудово-пазарната конюнктура продължава да се 

определя съобразно сезонния характер на производството и пазарните характеристики, 

които определят наемането на работна сила, в т ч. и от регистрираните в ДБТ Исперих. 

През периода се наблюдава нов момент, свързан с по-ранното обявяване на СРМ от 

работодатели със сезонен характер на производство, което е следствие природо-

климатичните особености в региона. Продължава  да се наблюдава  постоянна 

устойчивост на основните количествени показатели, характерни за региона, които не се 

повлияха сериозно от икономическата конюктура. 

           Продължи да се запазва проявяващото се съотношение на трудовия пазар, с 

превес на предлагането над търсенето на работна сила. По данни на ТСБ гр.Разград при 

последното преброяване на населението в страната на територията на община Исперих 

живеят 22 692 души.   

            Разпределението по полов признак и трудова активност е както следва: 

Признак Исперих 

Мъже 11286 

Жени 11406 

Всичко 22692 

под трудоспособна възраст 8606 
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Трудоспособна възраст 8519 

над трудоспособна възраст 5567 

Всичко 22692 

            Демографските процеси се характеризират с намаляване на раждаемостта и 

стареене на населението и засилена миграция към големите градове и чужбина, в още 

по–голяма степен след приемането ни в Европейския съюз. Икономически активното 

население в община Исперих е 9113 души. Това представлява 39% от всичкото 

население  в района и 100% от това  в трудоспособна възраст. 

             РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦА към 31.12.2018 г. на територията на община 

Исперих е 13,6 %.Сравнено с края на аналогичния отчетен период за 2017г., когато 

равнището на безработица е 17 %  то бележи намаление с 1,2 пункта, което е ясен 

показател за тенденция към отслабване натиска върху равнището на безработица и 

намаляване броя на регистрираните безработни лица. Запазва се високото равнище на 

безработица в района, което продължава да е значително над средното за страната.  

            В края на анализирания период нивото на безработица за страната е 7,07%. През 

отчетния период се запазва тенденцията на преобладаваща женска безработица, която 

се наблюдава от 1991 г. Към 31.12.2018г. броят на жените възлиза на 1011-55,5% от 

всичко регистрираните. В община Исперих безработните жени са 682-55,2 %. 

Безработните жени преобладават в групата без квалификация – 72,3 спрямо общия брой 

на регистрираните жени, тези с основно и по – ниско образование са  63,4% от групата.  

Рисковите групи (лица с намалена трудоспособност, майки с деца до 3 годишна 

възраст, самотни родители, лица от социални заведения и освободени от МЛС) са 231 – 

12,7 % от всичко регистрирани, сред тях  145 – 62,8 % са жени /спрямо общия брой 

лица от рисковите групи/. 

        Относителният дял на младежите  до 29 години е 11,4% /207 лица/ от всичко 

регистрирани, при 9,6 %  за същия период на 2017 г. Младежката безработица, в 

рамките на региона на ДБТ запазва своята специфика, която не се променя поради:  

липса на професионална квалификация, нисък образователен ценз и концентрация 

предимно в селата. Трудовата реализация на тази група за отчетния период е 

сравнително добра – 245 лица – 16,6% от всички постъпили на работа през периода са 

младежи до 29г., при 351-24,7% за същия период на 2017 г., отбелязва се сравнително 

запазване на ръста, при наблюдаван закономерен спад, което е показател за 

продължаващия процес на търсене на безработни лица от групата  на трудовия пазар и 

сравнително добра устойчивост при реализацията на тази рискова група, която е с по-

благоприятни позиции спрямо останалите рискови групи по показател: «брой 

безработни - започнали работа».            

          Задържането на високия относителен дял на регистрираните от възрастовите 

групи над 45 години в рамките на 1104-60,6 % от общия брой регистрирани, води до 

трайна безработица и формиране на основен потенциал за включване в национални и 

други програми за заетост.              
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         Динамиката в броя на регистрираните с работнически професии и без специалност 

продължава да се определя от сезонния характер на заетостта, която е водеща за 

района. За периода  продължава да е водещ първичния пазар.Продължава успешно да 

се прилагат проектите по  ОП «РЧР» към двете общини – Исперих и Самуил,успешно 

продължава да се реализират проектите «Обучение и заетост на младите хора» и 

«Обучение и заетост» за работодатели от частния сектор, както и програма «Личен 

асистент» и «Домашен помощник» за община Самуил.Успешно се изпълняват и двете 

регионални програми за двете общини, както и проект «Работа». Успешно стартира и 

компонент II на  проектите «Обучение и заетост на младите хора» и «Обучение и 

заетост».През периода се работи по проект «Родители в заетост» на ОП «РЧР» и по 

новият Проект «Работа». Продължаващото действие на икономическата криза и 

съпътстващите я признаци оказват влияние за намаляване броя на заетите и 

освобождаване на част от заетите, от всички отрасли, основно от търговията и 

услугите, процес който ще продължи с повишаваща се интензивност и в началото на  

2019г. с тези амплитудни стойности. 

            Към 31.12.2018 г. се запазва наблюдаваната тенденция към леко намаление броя 

на лицата от групата без квалификация в абсолютни стойности, което потвърждава 

устойчивото присъствие на тази група в рисковата част на пазара на труда, в сегмента 

на трудовата им реализация.    

             ВХОДЯЩИЯТ ПОТОК безработни лица през 2018 г. е общо 1935(в т. ч. 

новорегистрирани 1852 и 83 с възстановена регистрация), при 1913 за същия период на 

2017 г. Налице е увеличение от 22 лица, като визразна величина с характерен  

повишаващ се темп. 

            •Най-голям брой лица са освободени и регистрирани в Бюрото по труда от 

Сектор „Услуги” –  754/40,7%/,  от отрасъл „Държавно управление” – 437 (23,6 %), 

следван от отрасъл  “Търговия и ремонт на автомобили“- 165 (8,9 %).  

•Следващ по обхват е Сектор „Индустрия” – 259/14%/, отрасъл “Преработваща 

промишленост” – 211 –/11,4 %/.  

• Следват групите на лицата с прекратени трудови правоотношения по 

инициатива на работодателите от Сектор „Аграрен”– 230 /12,4%/, включващ селско и 

горско стопанство, лов и риболов. 

            Спрямо аналогичния период на предходната година се наблюдава увеличение на 

общо обявените в ДБТ СРМ с 45 (5%). Въпреки продължаващия процес на затихваща 

рецесия, местния пазар е със запазени относителни стойности и показва стабилност и 

дори ръст в обявените работни места основно на първичния пазар в сектора на 

шивашката промишленост и селското стопанство. За разлика от предишните периоди 

не оказват съществено влияние действащите схеми по ОП «РЧР», основно  по проекти:  

«Обучение и заетост на младите хора»,  «Обучение и заетост» в т.ч и по компонент II 

на двата проекта.Съществено влияние оказа и новия  проект «Работа». С най-голяма 

тежест по отношение на заетост за периода и за следващият период ще бъде първичния 

пазар и с различна амплитуда, в положителни стойности ще се прилагат новите схеми 

по ОП «РЧР 2014-2020» и други програми за заетост, заложени в НПДЗ 2018 г.  

            Тази тенденция ще се запази и в бъдещите месеци. Продължава да се наблюдава 

стабилност на заетите, въпреки че една част от тях са освободени във връзка с 

временни затруднения, като се очаква да се върнат в близките месеци отново на 

работа.Това определя по-малкия брой на търсене на допълнителна работна ръка. През 

периода се забелязва повишаване на  регистрираните, но това не оказва съществено 

влияние при подбора на квалифицирани работници. Запазеният висок процент от 

регистрираните с нисък образователен ценз и липса на професионални умения е пречка 
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и за включването им в подходящи форми за обучение и устройването им на пазара на 

труда. 

           Крупни работодатели от сезонния бранш за периода със завоювани традиции са 

земеделски фирми в лицето на: „Агротайм” ЕООД, „Караджа ФАГ„ ООД, ЕТ 

“Салимет” с. Делчево, водещите земеделски кооперации: ЗПК “Хан Аспарух” 

гр.Исперих, Кооперация “Агротида” и др., с доказан потенциал, фирми от строителния 

бранш, в лицето на „БРУДА„ ООД , „Пашев и син„ ООД. 

         Въпреки неблагоприятните икономически фактори тези фирми стоят стабилно на 

пазара и развиват дейност. През периода няма ново регистрирани крупни работодатели, 

които да развиват дейност на местния пазар на труда и да оказват влияние върху него.  

         Обявените свободни работни места само на първичния трудов пазар (без тези по 

програми и мерки за заетост) през анализирания период на 2018 г. са 475, при 692 за 

същия период на 2017 г.  

         Спрямо аналогичния период на 2017 г. се наблюдава намаляване с 217 места на 

първичния пазар (31,4 %). Относителният им дял в общата съвкупност на обявените в 

БТ СРМ е 47,3 % при 72,1%  за периода на 2017 г. 

    Заявени СРМ през  2018г.                                                                                                                                                                                                    

                                                                         

 

Преобладаващо търсене на труд на първичния пазар през  2018 г. 

    Фирми,предприятия обявили над 5 

СРМ 

СРМ Вид   

собственост 

професии 

ЕООД «Агротайм » гр.Исперих 77 частна селскостопански работници 

 «Агро кай» гр.Исперих 8 частна механизатори 

«Лейбер» ЕТ с. Ст.Селище 17 частна механизатори 

«Айваз Н» гр.Исперих 10 частна Общи работници 

«Пилко» ЕООД гр.Разград 33 частна Работник кланница 

«Хан Аспарух» АД 10 частна Работник производство 

 

Най-търсените професии от работодателите през периода са:  

- селскостопански работници, в т.ч механизатори; 

- домашен санитар; 

Показатели I 

 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общо 

Заявени СРМ 126 68 48 150 70 73 28 22 124 89 131 76 1005 

На първичен пазар 117 38 43 59 31 17 21 21 85 18 16 9 475 

По насърчителни мерки 0 0 0 0 8 1 0 0 1 1 0 0 11 

Програми за заетост 9 30 5 91 31 55 7 1 38 70 115 67 519 

В т.ч.ОП РЧР 6 2 4 90 0 55 7 0 31 64 115 67 441 
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- общи работници и работник производство; 

- лични асистенти. 

       Обявените свободни работни места на вторичния трудов пазар (по програми и 

мерки за заетост) през анализирания период са 530. За същия период на миналата 

година техният брой е 254, налице е увеличение със 276 СРМ. Делът им възлиза на 

52,7% от общия брой обявени СРМ, при 23,3% за същия период на предходната година, 

което показва тенденция за периода на повишаване делът на обявените места на 

вторичния пазар.  

       По форма продължителността на трудовите договори, възникнали на основание 

заявените и усвоени СРМ са за определен срок и имат срочен характер. 

  1.  Активна политика по заетостта                                                                                                                                                             

2. Посреднически  услуги по заетостта през  2018г.  

 

        Работа с работодател 

       Посредническите услуги на ДБТ – Исперих са насочени към 515 фирми, /при 645 

за периода на 2017 г/. 

       Новокартотекирани са 12 работодатели  за периода на 2018 г. 

       В резултат на дейността са осъществени контакти с работодателите, развиващи 

дейност на  територията на ДБТ и усилията са насочени на обявените работни места да 

се подберат подходящи безработни лица. 

 

 

 

Специалисти 

период 

Контакти с работодатели Срещи с 

безработни 

Във 

фирмите 

Във 

фирмите 

в БТ Общо 

ПУЗ I- XII 2018 г. 253 150 ПУЗ I- XII 2018 г. 253 

ПУЗ I- XII 2017 г. 445 224 ПУЗ I- XII 2017 г. 445 

Изменение:             -192          -74 Изменение:             -192 

 

Работа с ТРЛ 

     Постъпилите на работа лица общо са 1475. През същия период на 2017 г. са 

постъпили на работа 1422 лица. В сравнение с този период е налице увеличение с 53 

души (3,7 %).   

          

    От тях:               -    на първичния пазар -  1112 

                                 -     по програми за заетост - 351 

      -    по мерки за заетост - 12 
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        Броят на лицата, устроени на работа със съдействието на ДБТ е 1119 и 

съставлява 75,9% от постъпилите на работа общо през анализирания период.  

        През аналогичния период на 2016г. относителният дял на устроените със 

съдействието на ДБТ от всички постъпили на работа е 1063-74,8%, т.е. налице е 

запазване и повишаване ефективността на трудовото посредничество и активност при 

разкриване и усвояването на работните места, в т.ч. алтернативни. 

    Проведени трудови борси през отчетния период. 

     Към 31.12.2018 г. е проведена 1 трудова борса на територията на ДБТ-Исперих и 

едно малко мероприятие по проект „Готови за работа”. 

   -   Резултати от международни договори за обмен- износ на работна сила. 

       През отчетния период няма започнали работа лица по международни договори за 

обмен на работна сила. 

 -   Проведени консултации и резултати от посредничество в европейската 

мрежа за заетост EURES . 

       Към 31.12.2018 г. има 254 консултирани лица по подадени заявки в европейската 

мрежа за заетост 

 
  2. Професионално  ориентиране и обучение на възрастни  

      

2.1. Професионално ориентиране 
 

       През 2018г. 560 търсещи работа лица са получили индивидуално професионално 

информиране и консултиране. В групови форми за професионално ориентиране за 

периода са включени 240 лица, от тях 173 са получили  услуга в Ателие за работа. 

2.2. Обучение на възрастни  

В обучение за възрастни през периода на 2018 г. няма включении в обучение 

безработни лица, 60 са включении в обучение през периода на  2017г. 

 

 3. Мерки за заетост и обучение 

     3.1. Мерки за стимулиране на безработните лица. 

     Насърчаване на безработните към самостоятелна заетост /чл.47 от ЗНЗ/. 

През  2018 г. в  ДБТ - Исперих  няма новосключени договори.   

     Насърчаване на безработните към самостоятелна заетост /чл.49 от ЗНЗ/. 

През  2018 г. в  ДБТ - Исперих  има 1 сключен договор с едно безработно лице, което е 

започнало самостоятелна стопанска дейност. 

        3.2. Мерки за стимулиране на работодателите.      

        Насърчителни мерки за работодателите. 

      Насърчаване на работодателите да наемат безработни до 29 годишна възраст 

на пълно работно време /чл.36/1 от ЗНЗ/ и младежи до 29 годишна възраст с 

трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, касто и младежи от социални заведения 

/чл.36/2  от ЗНЗ/. 

      По чл.36ал.1 от ЗНЗ през 2018 г. има действащи 11 договора с 12 работни места, 

като от тях  през отчетната 2018 г. е сключен 1 договор за 1 лице. 

       По чл.36ал.2 от ЗНЗ през 2018 г. няма движение. 
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     Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица за придобиване на 

професионална квалификацияи/илистажуване на безработни младежи до 29 

години /чл.41 от ЗНЗ/. 

       По чл.41 от ЗНЗ през 2018г. няма сключени договори. 

       По чл.41 а от ЗНЗ през 2018г.  няма сключени договори. 

    Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица за придобиване на 

професионална квалификация чрез стажуване и/или чиракуване /чл.46/. 

      По чл.46 от ЗНЗ през 2018 г. няма сключени договори. 

     За първите пет наети в микропредприятие / чл.50 от ЗНЗ/. 

       По чл.50 от ЗНЗ през 2018 г. има сключен един нов договор и 1 безработно лице е 

включено в заетост. Общо  действащите през отчетната 2018г.са 3  договора с 4 

работни места. 

     Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато 

поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни до 24 год., с основно 

и по-ниско образование и над 50 г./чл.51, ал.1 от ЗНЗ/ 

По чл.51 ал.1 от ЗНЗ през 2018г. са действащи  2  преходни  договора  със заетост от 2 

безработни лица. 

      Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на 

безработни лица с трайни увреждания/чл.51, ал.2 от ЗНЗ/ 

По чл.51 ал.2 от ЗНЗ през 2018 г. са действащи  5договора, от които 2 договора са  

преходни , а останалите 3 договора са новосключени със заетост  3 работни  места. 

      За лица с трайни увреждания , вкл. военноинвалиди /чл. 52/ 

       През 2018 г. няма  сключени  договори. 

       Насърчаване на работодатели да наемат безработни самотни майки или 

майки с деца до 3 годишна възраст  (чл.53 от ЗНЗ) и майки с деца  от 3 до 5 

годишна възраст  / чл.53а от ЗНЗ/. 

По чл.53а  от ЗНЗ за  2018 г. има 2  действащи договора  с  2 лица  заетост, като от тях  

в нова заетост е включено 1 лице по 1 сключен  договор. 

       Насърчаване на работодатели да наемат безработни изтърпели наказание 

“лишаване от свобода”  (чл.55 от ЗНЗ). 

       По чл.55 от ЗНЗ няма движение за 2018 г. 

      Насърчаване на работодателите да наемат лица, за чиракуване и обучаване от 

наставник /чл.55г/. 

        По чл.55г. няма движение за 2018 г.  

      Насърчаване на работодатели да наемат безработни жени над 50 и мъже над 

55 години  (чл.55а от ЗНЗ). 

      По чл.55а. няма движение за 2018 г. 

     Насърчаване на работодатели да наемат продължително безработнилица 

(чл.55в от ЗНЗ). 

     По чл.55в  са  сключени 4 нови договора и  5 безработни лица са включени в заетост, 

като общо действащите договори през 2018г. са 5 договора с 6 лица в заетост. 
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     Насърчаване на работодателите да осигуряват ежедневен организиран 

транспорт на наетите работници и служители (чл 57а от ЗНЗ). 

     През 2018г. няма движение по мярката. 

     Наблюдава се засилващ се  интерес към чл.51/1 и 51/2  за едногодишна заетост, 

макар и субсидирането да е на 50% и съответно на  75 %  със заетост без последващ 

ангажимент  за работодателя. Голям е интересът и към чл. 55в, където преференцията 

е  цяла МРЗ и осигуровки върху осигурителния праг. 

 

4. Програми за заетост и обучение   

    Програма „АХУ” 

        През 2018 година са сключени  2 договора: един договор с ДСП Исперих и един 

договор с ДСП Самуил. Разкрити са общо на 35 СРМ  и  37 безработни лица са 

включени в заетост като лични аси-стенти - 2 лица от които са последваща заетост. 

       Национална програма „За заетост и професионално обучение на хора с трайни 

увреждания”. 

       През 2018 година  активни са 10 договора с 10 лица  заетост, като от тях за 2018 

г.са сключени 2 нови договора и 2 лица са започнали работа. . 

      Програма "Старт на кариерата" 

     През  2018 г. са сключени договори за заетост с АЗ, Община Исперих и Община 

Самуил   за общо 3 работни места, и трима  младежи  са постъпили на работа на 

новоразкритите работни места. 

       Национална програма "Активиране на неактивни лица" 

       През 2018г.  са активни 2 договора, като единият е преходен сключен през 2015г. с 

Община Исперих  за  1 работно място - младежки медиатор, а другият е новосключен 

през отчетната 2018г. с 3 безработни лица, наети на длъжност "Организатори, 

обществено полезен труд". 

         

      Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица 

 

       През 2018г. са активни 12 договора за 12 работни места: 6 договора по Компонент I 

и 6 договора по Компонент II. От активните 7 са преходни договора , а останалите 3 

договора са сключени по Компонент II и 2 договора по Компонент I. 

       Национална програма "Помощ за пенсиониране" 

       През  2018 година активни са 8 договора  с 9  работни места, като за отчетната 2018 

г. са сключени 3 нови договора и 3 безработни лица са включени в заетост по тях. 

Изразходвани средства по програми и  мерки по ЗНЗ са  444057  или  99 % от плана. 

Усвоените натури са 127 при план 120. 

 

        5.Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 

        Схема „Младежка заетост” 

       През 2018 г. по схемата са активни  9 договора, от които 3 са преходни. През  

отчетната година са приети 8 заявки за 14 работни места като са сключени  6 договора 

и 6 безработни лица са включени в заетост. 
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        Схема “Обучение и заетост на младите хора”  

       За анализирания период 1 лице е започнало работа по действащ договор. 

 

         Схема «Обучение и заетост ” 

        По проект «Обучение и заетост» -   компонент ІІ за 2018г. са приети  и одобрени 31 

заявки от работодатели  за 265 работни места. Към 31.12.2018г. са сключени 20 

договора за 151 работни места. Предстои сключване на още 10 договора, като един 

работодател е заявил отказ от заявката и участието си  в проекта. 

          

           Проект „Ваучери за заети лица” 

          През периода успешно са приключили  курс за обучение 4 заети  лица. 

 

         Проект “Родители в заетост” 

         Одобрени са 6 договора с детегледачи. През  2018 г са сключени 7 тристранни 

споразумения  с родители и 6 безработни лица са включени в заетост.  

         Проект “Работа” 

        По проект „Работа” през 2018г. са приети и одобрени 19 заявки за 148 работни 

места.   Сключени са 17 договора   и  136  лица са включени в заетост , 80 лица са 

преминали  ПК - ваучерно обучение. 

II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от Общинския 

план за развитие 2014-2020    

 И през 2018 г. водеща в изпълнението на ОПР беше новата визия – Инвестиции, 

Стабилност, Просперитет, Екологологичност, Растеж, Идентичност и Хармоничност 

(ИСПЕРИХ). Тя обобщава бъдещото състояние на община Исперих като място с равни 

социални възможности, място за икономически дейности и за индивидуална изява, 

вдъхновена от духовните и културни ценности на местната общност.  

 Стратегическата роля (мисия) на община Исперих за осъществяване на визията за 

бъдещето на общината се свежда до: 

7. Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и 

управленските структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване 

на благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за 

трудова заетост; 

8. Изграждане и поддържане на съвременна, надеждна и адекватна на 

потребностите общинска инфраструктура; 

9. Подобряване на здравния и социалния статус на населението и създаване на 

здравословна природна и екологична среда; 

10. Осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и 

здравеопазване; развитие на културна и спортна дейност, разширяване на 

възможностите за отдих и развлечения; 

11. Утвърждаване на община Исперих като място за атрактивен туризъм и 

ефективен туристически бизнес; 

12. Разширяване възможностите за гражданско участие в местното 

самоуправление и в обществения живот 
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      Четирите стратегически цели очертават бъдещите състояния, към които са 

насочени конкретните мерки, проекти и ресурси, дефинирани от Общинския план 

за развитие: 

      Стратегическа цел 1  - Икономически растеж, основан на допълващи се 

дейности и продукти, местно предприемачество, външни инвестиции и активна 

връзка между образование и бизнес. 

      Стратегическа цел 2  - Висока популярност на съхранено и изявено 

многообразие на природното и културно наследство 

      Стратегическа цел 3  - Подобрена жизнена среда в града и селата, обезпечени 

с 

качествени публични услуги и добро управление 

      Стратегическа цел 4  - Засилена роля на инициатор на междуобщинско 

сътрудничество и продукти 

      Шестте приоритетни области, заедно с тяхното съдържание, са 

необходимите условия за постигане на стратегическите цели и визията за община 

Исперих. Всяка приоритетна област съсредоточава нужните мерки, които трябва да 

бъдат предприети с предимство пред останалите възможни дейности в подкрепа на 

местното развитие. Приоритетните области дават отговор на въпроса какво трябва да се 

направи. 

     Приоритетните области най-общо представляват темите, които обосновават 

разпределението на финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия 

програмен период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно 

обвързани и подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на 

повече от една цел. Приоритетните области са съчетание от прецизно формулирани 

мерки, разкриващи какво точно трябва и може да се осъществи в общината. Различните 

мерки в една или повече различни области са тематично свързани, за да се осигури по-

голяма ефективност и синергия между очакваните от осъществяването им резултати. 

Мерките са отворени и следва да се конкретизират с допълнителни проекти през целия 

следващ програмен период. В този смисъл, въздействието на мерките не се изчерпва с 

дефинираните проекти в Програмата за реализация на ОПР. Мерките следва да 

насочват и всички останали инициативи в общината до 2020 г. 

        

 

Приоритетна област 1. Фокуси на растеж 

 

         В рамките на приоритетната област се поставя акцент върху усвояването на 

предимството от локацията и осигуряването на предварителните предпоставки за 

икономическо развитие – инфраструктурни подобрения и осигуряване на 

привлекателни складови и производствени терени. Приоритетната област е пряко 

свързана с мерките от обхвата на област Ресурси и продукция, която предоставя 

механизми за развитие на сектор индустрия. Аналогична е връзката с област 

„Наследство и туризъм“, формулираща интервенциите свързани с туристическия 

отрасъл. 

        Пълното усвояване потенциала на представения фокус включва и подобряване на 

градската среда и градския дизайн. Те са необходими за повишаване привлекателността 

и притегателността на общинските градове и поддържането на благоприятни 

демографски параметри – задължителни изисквания за постигането на реален растеж. 

Стратегически важните локация и инфраструктури са определящи фактори за развитие. 

Те са свързани както с предпоставките за икономически растеж (високообразовани 

кадри и иновации), така и с привлекателността на община Исперих за образование, 

работа и живот. 

 

Приоритетна област 1. Фокуси на растеж 
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3. Рехабилитация на междуселищната пътна мрежа 

 През 2018 г. е изпълнен ремонт на пътен участък  от с. Вазово до с. Райнино на 

общински път RAZ1040 /III-205-Свещари-Вазово-Райнино на стойност 123 574,91 лв. с 

ДДС със средства, осигурени от републиканския бюджет. 

4. Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Исперих  

 С целева субсидия от републиканския бюджет е извършен  основен ремонт на: 

- Ул. „Ахинора”, гр. Исперих – 245 487,20 лв. 

- Ул. „Александър Стамболийски“, гр. Исперих – 225 033,66 лв. 

 Със средства, предоставени на Община Исперих с ПМС  през м. декември 2018 

г. е  възложено извършването на основен ремонт на ул. „Шести септември”, ул. 

„Димитър Полянов” и ул. „Стефан Караджа” в гр. Исперих, на обща стойност 

1 500 000,00 лв.  

 През август 2018 г. е внесено проектно предложение по подмярка 7.2 на 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за рехабилитация на още три 

улици в гр. Исперих – „Хан Аспарух“, „Искър“ и „Христо Ботев“, за което през 2019 г. 

очакваме сключване на договор с ДФ „Земеделие“ за реализацията му 

       3. Поддържане и модернизиране на общинския сграден фонд, като училища, 

детски ясли и градини, общинска администрация и др. 

• След подписването на договор с ДФ „Земеделие“ на 30.01.2018 г. започна 

изпълнението на проект „Запазване на духовния и културен живот на населението чрез 

ремонт и оборудване на читалище „Съзнание - 1891“ в гр.Исперих, финансиран по  

подмярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Предвидени са 

ремонт и мерки за енергийна ефективност на две от крилата на читалищната сграда 

(източно и южно), в които се помещават библиотеката, музейната експозиция и 

ритуалната зала, а на мястото на старата фитнес зала ще се изгради нова изложбена 

зала. Стойността на проекта, след провеждане на всички обществени поръчки, е 344 

935,82 лв.  

• През м. юни 2018 г. приключиха дейностите по договор за проектиране и 

строителство  за основен ремонт на покрив и трети етаж на БКС, гр. Исперих на 

стойност 62 400 лв. с ДДС. Финансирането е осигурено, както от  републиканския 

бюджет (32 400 лв.), така и от собствени бюджетни средства (30 000 лв.) 

       През 2018 г. Община Исперих възложи изготвянето на 4-ри технически проекта, 

необходими за подготовката на проектни предложения, с които общината да 

кандидатства пред МИГ – Исперих по подмярка 7.4 „Инвестиции в устройването, 

подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, 

включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура“ от 

Многофондовата Стратегия за ВОМР 
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       За очакваните два приема през 2019 г. Община Исперих ще кандидатства общо с 5 

проекта: 

1.„Преустройство и реновиране на покрит пазар и административната сграда към него в 

УПИ I, кв.193 в гр. Исперих; Предвижда се изцяло нов облик. По всички фасади ще се 

разположат нови пана от еталбонд, които ще играят ролята на жалузи. Ще се обособят 

3 подхода – 2 от източната страна и 1 от западната. Административата сграда ще бъде 

цялостно топлоизолирана, ще се направи ремонт на съществуващите тоалетни, ще се 

обособи и тоалетна за инвалиди. 

2. „Изграждане и възстановяване на зона за спорт в УПИ IV, кв.138 в гр. Исперих 

(съществуващ стадион). Проектът цели възстановяване на част от елементите в 

съществуващия спортен комплекс и допълването му с мултифункционална спортна 

площадка. Съществуващата лекоатлетическа писта ще бъде изцяло реновирана със 

специална настилка, предназначена за такъв тип спортни съоръжения. По продължение 

на пистата ще бъде монтирана и осветление. Новопроектираната спортна площадка ще 

бъде разположена северно от съществуващото спортно поле на стадиона и ще съчетава 

няколко вида спорт – баскетбол, волейбол, тенис на корт и бадминтон. 

3. „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр.Исперих“. По проекта 

ще се оформят 4-ри зони за отдих: 

• В УПИ I, кв. 150 (площ между ул. „Хр.Ботев“ и ул.„Лудогорие“) ще се изгради 

кът за игри и отдих за деца от 0 до 12 г., както и удобна алейна мрежа 

• В УПИ I, кв.105 и кв.104 – детски кът с подходящи съоръжения, градинско 

обзавеждане и засаждане на различни видове растителност. 

• В УПИ I, кв.112 (т. нар. градинка до десятката) ще се изгради кът за фитнес на 

открито с девет съоръжения, ще се благоустрои района с градинско обзавеждане и 

енергоспестяваща осветителна инсталация. 

• В УПИ I, кв.44 (района зад р-нт Трамонто) ще се обособи кът за фитнес на 

открито с 6 вида съоръжения и градинско обзавеждане. 

6. „Изграждане и възстановяване на зони за отдих в населените места на община 

Исперих – с.Свещари, с.Тодорово, с.Йонково, с.Г.Поровец, с.Лудогорци, с.Подайва, 

с. Вазово и с.Беленци.“  Ще бъдат изградени зони за отдих с кътове за игри за деца 

от 0 до 12 г. или кътове за фитнес на открито, според заявените предпочитания на 

местното население. 

7. Изграждане на мултифункционални зали в читалищата на някои села на община 

Исперих 

       В случай, че бъде обявен прием по подмярка 7.5 на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г., общината има готовност да кандидатства и с проект за 

изграждане на Туристически информационен център в двора на бившето училище 

„Хр.Ботев“. 
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       Общината разполага и с готови технически проекта за рехабилитация на централна 

градска част и площада с паметника на Хан Аспарух, за които към момента не е 

намерено финансиране. 

       Очакваме одобрение на две от подадените през 2018 г. проектни предложения по 

подмярка 7.2 на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. – 1. 

„Рехабилитация на уличната мрежа на град Исперих” - /Улица "Христо Ботев", ул. „Хан 

Аспарух” и ул. „Искър” в гр. Исперих/ и  2.„Основен ремонт и енергоефективна 

рехабилитация на админстративните сгради на общинската администрация  в  гр. 

Исперих” – Подобект: Административна сграда на ул. "Васил левски” №70, УПИ XII, 

кв. 29 

 

 

 

 

        Предвидените мерки са формулирани съобразно идеята за съхраняване и 

стабилизиране на селата от общината. Необходимо е паралелното подсилване на по-

големите и значими от тях, докато се предприемат мерки за преустановяване 

тенденциите за обезлюдяване на малките. Това изисква два различни подхода към двата 

типа села в общината. 

        Общите мерки са свързани със стимулиране на партньорствата и търсене на 

алтернатива за финансиране и на проекти за развитието на селата, включително и за 

съвместно развитие на групи от тях.  

 

Мярка 2.6 Благоустройство на публични пространства (площади,градини,зелени 

площи) и осигуряване на повече места за отдих. 

 

        Три проекта на Община Исперих спечелиха финансиране от бюджета на 

Националната кампания „За чиста околна среда – 2018 ” с наименование ,,Обичам 

природата и аз участвам“. Тя се организира от Министерство на околната среда и 

водите и ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда/. За реализиране на класираните проекти на общини и кметства са предоставени 

средства в размер до 10 000 лева, а на проекти с които кандидатстват училища и детски 

градини – средствата са в размер до 5000 лв. Проектите предвиждат почистване на 

определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих, естетизиране и 

подобряване на жизнената среда в населеното място. 

        Класираните проекти на Община Исперих са : 

 

 Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на зона за 

отдих в Кметство с.Малко Йонково на стойност 9 847,50 лв. 

 Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на зона за 

отдих в ОУ ,,Васил Априлов"  гр.Исперих на стойност 4 998,00 лв./местото не е 

тук / 

 Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на зона за 

отдих в ДГ "Радост" с.Подайва  на стойност 4 885,20 лв 

       През 2019г. общината има готовност да кандидатства с проекти за изграждане на 

зони за отдих и спорт в 8 населени места на община Исперих. Средства за такъв тип 

проекти са предвидени в новата Стратегия за ВОМР Исперих. 

 

Приоритетна област 2. Села и периферни територии 
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       Приобщаващият растеж е един от трите приоритета на стратегията „Европа 2020”. 

Неговата същност е осигуряването на равни възможности за различните социални 

групи и потребности, подкрепени от качествени и достъпни здравеопазване, социални 

услуги и подпомагане. Включването на различните групи в социалния и икономическия 

живот е допълнителен стимул за растеж на местните общности. Община Исперих се 

отличава със своята активно прилагана политика и значителен брой успешни проекти, 

ориентирани към социалната сфера. Възможните подобрения са свързани с 

разширяване на обхвата и капацитета на предоставяните услуги. Добре 

функциониращите мрежи между институциите и неправителствените структури са 

мощен инструмент за разнообразие и по-голяма достъпност на предоставяните услуги 

за населението и специфичните услуги в общността. 
 

Мярка 3.1. Оптимизиране на системата за здравеопазване чрез инвестиции в 

здравната инфраструктура и гарантиране достъпа до здравно обслужване за 

всички социални групи и за всички населени места 

 

       Политиката на Община Исперих в сферата на здравеопазването е повлияна от 

Националната здравна стратегия и от приоритетите на Европейския съюз в тази област. 

Тя е насочена към подобряване и развитие на общественото здраве, към здравната 

промоция и профилактика. Грижата за подобряване здравния статус на населението в 

община  Исперих е основна в политиката на управление с акцент върху детското 

здравеопазване, хора с тежки хронични заболявания и хора в неравностойно 

положение.Здравното обслужване на населението се осъществява от лечебни заведения 

за болнична и извънболнична помощ. 

       Болнична медицинска помощ 

      „Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД е стационарно 

заведение за лечение на остри и обострени заболявания с капацитет 110 легла. 

Обслужва населението от региона, както и голям брой населени места от съседни 

общини – Главиница, Дулово, Самуил и Завет. Разполага с 35 лекари и 44 специалисти 

по здравни грижи. Предлага лечение по договор със НЗОК по клинични пътеки. 

      Лечебната дейност в болницата се осъществява в следните отделения и клинико-

диагностични структури както следва: 

       Отделения с легла : 

      1.Отделение по вътрешни болести – осъществява дейност по следните медицински 

специалности: 

 Кардиология; 

 Гастроентерология; 

 Пневмология и фтизиатрия; 

     2. Отделение по нервни болести. 

     3. Отделение по педиатрия. 

     4. Отделение по хирургия. 

     5. Отделение по анестезиология и интензивно лечение. 

     6. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина. 

     Отделения без легла : 

     1.Отделение по образна диагностика. 

     2.Отделение по обща и клинична патология. 

 

     Клинико – диагностични структури: 

     1.Клинична лаборатория 

     2.Микробиологична лаборатория  

Приоритетна област 3. Равни възможности 
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     Отделения за продължително лечение или рехабилитация: 

 

2.   Отделение за продължително лечение по вътрешни болести и нервни болести. 

 

      Ежегодно Община Исперих подпомага дейността на общинската болница като през 

2018 година пое изцяло плащанията по лизинга за нов спирален компютърен томограф, 

закупен за нуждите на МБАЛ – Исперих. 

 

      Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ 

 

1. Първична  извънболнична медицинска помощ 

 Амбулатория за първична медицинска помощ  индивидуална практика - 7 

 Амбулатория за първична  дентална  помощ: 

 индивидуална практика - 10 

 групова практика  по дентална помощ  

2. Специализирана извънболнична медицинска помощ 

  Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална 

практика – 14 

  МЦ „Медика – 2009” ЕООД – 1 

3.Медико-диагностична лаборатория 

 „Самостоятелна медико - диагностична лаборатория -1” ЕООД  

4.Медико – технически лаборатории  

 „Самостоятелна медико - техническа лаборатория Корона” ЕООД   

 „Медико-техническа лаборатория Дентура” ЕООД 

 

       Спешна медицинска помощ 

 

      На територията на община Исперих функционира Филиал за спешна медицинска 

помощ с непрекъснат 24-часов режим на работа, в който медицински специалисти с 

помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и 

пострадали в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до 

евентуалната им хоспитализация. Персоналът се състои от  2 лекари и 7 мед. фелдшери 

и 1 акушерка. 

       Здравни кабинети 

     На територията на Община Исперих са обособени и оборудвани 23 здравни 

кабинети, обслужвани от 15 квалифицирани медицински специалисти, които 

осъществяват дейности по: 

 Медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата и 

учениците и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на 

спешна медицинска помощ; 

 Провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване  

на рисковите фактори в детските заведения и училищата; 

 Организиране и участие в регионални, национални  и международни програми, 

свързани с профилактика и промоция на здравето на децата и учениците; 

 Организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и 

учениците; 

 Наблюдение на физическото развитие и определяне на физическата 

дееспособност на децата и учениците; 

 Регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата и учениците 

в здравно-профилактичната карта, въз основа на данните получени от личния 

лекар на децата и учениците.  
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 Организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности 

за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на 

заразните и паразитните заболявания в детското заведение и училището. 

       

      Здравни медиатори 

 

      За здравните нужди на уязвимите малцинствени групи от населението в Община 

Исперих  работят 2 здравни медиатора.  

Основни задължения: 

 

 Посредничат в процеса на осигуряване на достъп до здравни и социални услуги 

на представители на уязвими малцинствени групи. 

 Оказване на помощ при комуникациите с институциите на представители на 

уязвими малцинствени групи. 

 Осъществяване на дейности по здравно образование и профилактика на 

болестите. 

 Участие в реализацията на национални здравни програми. 

 Водят регистър на рисковите семейства, бременни и млади майки. 

 

 В Община Исперих функционира Детска млечна кухня с дейност „Кетъринг“ 

към яслени групи в Детска градина „Първи юни“ – база 2 с капацитет до 300 

порции дневно. Кухнята приготвя и предоставя здравословна и разнообразна 

храна за обяд на неорганизиран контингент от деца на възраст от 10 месеца до 3 

години, които се отглеждат в домашни условия. Храната отговаря по качествен 

състав и технологична обработка на  възрастовите особености на детския 

организъм. 

 

 От 12.02.2018г. до 16.02.2018 г. в изпълнение на Национална кампания 

„Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот” в Община Исперих се 

проведоха безплатни консултации и прегледи на 196 лица, страдащи от 

сърдечносъдови заболявания от специалисти кардиолози от Български 

Кардиологичен институт. Целта на кампанията беше превенция на сърдечно 

съдовите заболявания, удължаване живота на пациентите със сърдечно съдови 

заболявания, подобряване на качеството на живот и достъпа до 

високоспециализирана лекарска грижа. 

 

 По повод Световния ден за борба с диабета -14 ноември, Община Исперих в 

рамките на два дни организира безплатно измерване на кръвна захар в залата 

на Община Исперих. В инициативата се включиха 96 лица. Изнесена беше 

лекция на членовете на Сдружение „Диабет” на тема „Профилактика и лечение 

на диабетно стъпало”. 

 

  Със социалните услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник”  Община 

Исперих  осигурява грижа за 166 потребители с увреждания и възрастни в 

невъзможност да се самообслужват.        
 

Мярка 3.3. Изграждане на липсващата инфраструктура за 

деинституционализация на социалните грижи  и Мярка 3.4. Продължаване на 

инициативите за социално включване, достоен живот и пълноценна заетост на 

групите в неравностойно положение 

 

          През 2018 г. на територията на Община Исперих продължават да функционират 
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Дом за деца лишени от родителска грижа „Лудогорие” с капацитет 18 места и 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”. 

         С оглед закриването на ДДЛРГ от 01.01.2019 г. и разкриването на негово място на 

Център за работа с деца на улицата бе извършен основен ремонт на материалната база 

на Дома, обособяване и пълно оборудване на кухня, дневна с трапезария, дневна за 

работа с децата през свободното време с отделно закупени 5 компютъра, 3 офиса за 

социален работник и педагози. Поставена бе преходна врата за услугите и бе направен 

ремонт и пребоядисване на целия 3-етажен коридор към КСУДС. 

         Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/„Лудогорие” Исперих 

функционира от 01.01.2011 година, съгласно Решение №288 на Общински съвет - 

Исперих от заседание, проведено на 22.12.2010 г., Протокол №49 КСУДС „Лудогорие” 

е самостоятелно юридическо лице, организационна структура на Община Исперих, в 

който се предоставят социални услуги, съгласно чл.36, ал. 2 от ППЗСП, както следва: 

 Преходно жилище; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за настаняване от семеен тип 1; 

 Център за настаняване от семеен тип 2. 

 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания от 01.01.2018г. 

 

         КСУДС „Лудогорие” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на 

община Исперих със самостоятелен делегиран бюджет, който се формира от 

бюджетите на социалните услуги, определени съгласно единни разходни стандарти, 

утвърдени за всяка календарна година от МС. Управлява се от Управител. Текущи и 

оперативни решения по организацията на дейностите се вземат от Съвет на ръководния 

екип, в чиито състав влизат управител, главен счетоводител, координатор социални 

услуги, преките ръководители на социалните услуги и психолог.  

        Социалните услуги в КСУДС «Лудогорие» за 2018г. се предоставят на І и ІІІ етаж 

в сграда, имот публична общинска собственост с местонахождение гр. Исперих, 

Община Исперих, област Разград, ул. «Васил Левски « №72. 

Всяка социална услуга разполага със собствено самостоятелно пространство, което 

включва нужния вид и брой помещения, в зависимост от вида на услугата: спални 

помещения, дневна, трапезария, кухня, офис на екипа, санитарни и складови 

помещения, игротеки, зали за занимания, срещи, консултации и обучения. 

Помещенията са оборудвани и обзаведени според спецификата на работа с клиентите. 

Материалната база на всяка услуга гарантира качество на предоставяне на услугата и 

ефективна работа с нейните потребители.  

        В сградата, където се предоставят услугите е осигурена денонощна вътрешна и 

външна охрана, посредством изградена система за видеонаблюдение и длъжностни 

лица, осъществяващи пропускателния режим през светлата част на денонощието.  

        За 2018 година КСУДС «Лудогорие» има утвърдена численост на щатния персонал 

48 щата, от които 30 специалисти за работа с деца: социални работници, педагози, 

психолози, логопед, рехабилитатор, възпитатели, трудотерапевти др. и 18 щата: 

административен и помощно-обслужващ персонал, част от които са общи длъжности за 

всички услуги. Всички работещи в Комплекса отговарят на изискванията за степен на 

образование и квалификация и текущо получават допълнителна квалификация и 

обучение в съответствие със спецификата на длъжността.  

        КСУДС «Лудогорие» организира дейността си в съответствие с изискванията на 

Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Правилниците за 

прилагането им, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца и 

други законови и подзаконови актове, касаещи дейностите на организацията. 

       През отчетния период бяха извършени ремонтни дейности в следните социални 
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услуги към КСУДС «Лудогорие»: 

Преходно жилище - През 2018 г. бе извършен основен ремонт и обзавеждане на цялата 

услуга към Комплекса. Бяха закупени мебели за дневната, трапезарията и кухнята на 

децата. Отремонтирани са всички стаи на децата, офиса на работещите социални 

работници и коридора на услугата. Поставена е предпазна козирка на входа на 

услугата. Сменено е цялото осветление на услугата по изискване за безопасност. 

Център за обществена подкрепа - През 2018г. бе извършено освежаване на част от 

пространството на услугата и обособяване на допълнителен офис на работещия 

персонал, както и поставяне на предпазваща козирка на входа на ЦОП. 

Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания- През 2018 г.бе извършен 

ремонт и освежаване на цялото пространство на центъра. По проект бе обособена и 

оборудвана със специални мебели сензорна стая за работа с деца/младежи с 

увреждания. По същия проект през 2019 г. предстои обособяването на две 

специализирани площадки в дворното пространство на Комплекса, предназначени 

както за децата/младежите с увреждания, така и за всички останали деца от услугите. 

Психорелационна зала- През 2018 г. бе реконструирана и отремонтирана цялата  

бивша столова на Дом за деца „Лудогорие” и обособена за комбинирана зала за работа 

с деца/младежи за арттерапии и занимания през свободното време на децата /тенис-

маса, билярд, фитнес уреди, шведски стени и др./. Поставен е навсякъде теракот, 

специализирана настилка за работа с деца/младежи с увреждания и парапети. С цел 

осигуряване на безопасност и постигане на по-добра енергийна ефективност цялостно е 

подменено осветлението на залата. 

Кухня - През 2018 г. бе направен цялостен основен ремонт на кухнята към КСУДС 

„Лудогорие” и приспособяването й на кухня-майка с кетъринг обслужване, което 

изхранва ежедневно около 70 деца/младежи. Закупени бяха професионална аспирация и 

шкафове за съхранение на посуда и хранителни продукти. 

 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

     Преходно жилище е социална услуга в общността с капацитет 8 младежи/девойки.  

     Услугата Преходно жилище е предназначена за: 

 Младежи и девойки над 15-годишна възраст, с дълъг институционален престой, за 

които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до 

семейната среда; 

 Младежи и девойки от общността, които са над 15 годишна възраст, но поради една 

или друга причина се налага да ползват социална услуга от резидентен тип, поради 

невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната среда. 

Социално - педагогическата работа в „Преходно жилище“ е насочена към 

компенсиране на дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от 

продължителния институционален престой. Социалните работници подпомагат 

младежите и девойките да придобият чрез практическа дейност необходимите за 

самостоятелно живеене социални и битови умения. 

През 2018г. в услуга Преходно жилище се работи по 11 случая. В 4 от случаите 

потребителите ползват услугата повече от една година.   

В края на периода в услугата има 7 случая. Всички потребители на услугата са 

ученици- 6 в ПГ по СС „Хан Аспарух” и 1 в ОУ „ В. Априлов”.  

До месец декември 2018г. в услугата работи екип от 4 социални работници. При 

необходимост потребителите на услугата се консултират от психолози, работещи в 

КСУДС „Лудогорие”.  

 

                                    ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

Център за обществена подкрепа е социална услуга насочена към подобряване на 
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качеството на живот на уязвимите групи от общността в община Исперих и 

подобряване на благосъстоянието им. Центъра работи в услуга на хората в общността, 

консултиране и намиране на адекватни решения за задоволяване на нуждите им. 

Насочване за ползване на услугата става чрез:  

 Наличие на направление или административна заповед от ДСП гр. Исперих.  

 Подадено заявление за ползване на услугата до Управителя на КСУДС от 

самите клиенти при идентифицирана нужда от подкрепа без направление или 

заповед от ДСП. 

 Други институции и организации, като МКППБМН, Детска педагогическа 

стая, полиция, съд и прокуратура. 

Насочването и приемането на деца и семейства за ползване на услугата се 

извършва целогодишно в рамките на утвърдения капацитет. Към настоящият момент 

капацитета на услугата е 40 потребители. Видовете социални услуги, които се 

предлагат са: 

1. Повишаване на родителският капацитет. 

2. Превенция на изоставянето. 

3. Превенция на насилието. 

4. Превенция на отклоняващото се поведение. 

5. Превенция на отпадане от училище. 

6. Оценка на риска,оценка на родителския капацитет. 

7. Психологическа подкрепа. 

8. Логопедична подкрепа. 

9. Дейности в следосиновителния период. 

10. Дейности в слединтеграционния период. 

11. Деинституциализация и реинтеграция на деца от специализирани 

институции. 

Общо случаите, постъпили за този период са 105. 

В Центърът за обществена подкрепа работят 6 специалиста: трима социални 

работници, един соц.работник/педагог, психолог и логопед. 

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 

1 

            Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 /ЦНСТ/ е 

социална услуга – резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно 

развитие на деца, изведени от семействата им. Тя предоставя комплекс от дейности, 

съобразени с индивидуалните  потребности на децата и насочени към развиване на 

социална компетентност и подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в 

образованието, развиване на способности за организиране на свободното време, 

професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с 

биологичното семейство и формиране на собствена идентичност. Вземайки предвид 

приетата Визия за деинституционализация в България и предстоящото закриване на 

ДДЛРГ в страната, се предприеха мерки според нуждите на община Исперих и от 

01.10.2017г. с Решение на Общински съвет и Заповед РД01-0750/26.06.2017г. на 

Изпълнителния директор на АСП, услугата ЦНСТДБУ 1 повиши своя капацитет от 12 

на 15 потребителя.От 01.07.2017 г, след настъпили промени в наименованието на 

услугата, ЦНСТ се ползва само от деца без увреждания, на възраст от 3 до 18 години. 

Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, 

заедно със свои по-големи братя или сестри. В някои случаи, по преценка на 

настаняващия орган, се допуска продължаване ползването на услугата и на младежи, 

навършили 18 години, до завършване на средното образование. 

         През 2018 г. в ЦНСТДБУ-1 настанените деца с административна заповед на 
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Дирекция “Социално подпомагане“ са 15.  

         В края на периода услугата се ползва от 15 деца. 

         Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-1 се състои от 4 социални 

работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 

психолог/ от м.октомври почасова работа с децата се провежда от двама психолози и от 

един логопед/ и 1 домашен помощник. 

        Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител.  

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 

2 

         Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 е социална услуга-

резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, 

изведени от семействата им. С помощта и подкрепата на социалните работници се 

предоставя комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните потребности на 

децата, насочени към развиване на социалната компетентност и подготовка за 

самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване на способности за 

организиране на свободното време, професионално ориентиране и обучение, 

възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране на 

собствена идентичност. Със Заповед №РД01-0749/26.06.2017г. на Изпълнителния 

директор на АСП, капацитетът на Центъра бе увеличен от 01.10.2017г. от 12 на 15 деца. 

        От 01.07.2017г. със настъпили промени услугата ЦНСТ се ползва само от деца без 

увреждания на възраст от 3 до 18 години. В някои случаи по преценка на настаняващия 

орган се допуска продължаване ползването на услугата и на младежи навършили 18 

години, до завършване на средното образование. 

        Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник - екипен ръководител   

        В края на периода услугата се ползва от 15 деца.  

        Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-2 се състои от 5 социални 

работници, с необходимата професионална квалификация за работа с деца, 2 психолози 

на граждански договор и 1 домашен помощник. 

 

             ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 

        Дневен център за деца и/ или младежи с уврежданияе социална услуга за 

предоставяне на дневни грижи, мобилна почасова услуга за деца до 18 години и 

техните семейства, младежи до 35 години, ползватели на социалната услуга Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи  с увреждания и потребители от 

общността. 

        Услугата ДЦДМУ е с капацитет 30 места. Работи се с 2 групи: 

- 1 група – работа с деца с увреждания от 3 до 18 год.възраст 

 - 2 група – работа с лица с увреждания от 18 до 35 год.възраст 

        В ДЦДМУ се осигурява: 

– здравни и физически потребности на потребителите; 

- психологическа подкрепа; 

- логопедична терапия; 

- работа с възпитатели; 

- рехабилитационна подкрепа; 

- социално консултиране; 

- медицински контрол; 

- мобилна работа. 
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Екипът на ДЦДМУ към КСУДС “Лудогорие“ гр.Исперих се състои от: социални 

работници – 2, възпитатели – 2, детегледачи – 2, логопед – 1, психолог – 1, медицинско 

лице -1, рехабилитатор – 1, терапевт – 1 /до май месец/, шофьор– 1. 

През 2018 година услугите на ДЦДМУ са ползвали 38 потребителя. 

През отчетния период се предоставя и социалната услуга Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 места. Тя 

стартира на 05.01.2015г. по Проект "Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез 

предоставяне на социални услуги в Община Исперих", финансиран със средства по ОП 

"Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.  „Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 

„Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в 

общността” .  

           Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал 

с развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите. 

Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна  нормативна база, правила, 

процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в 

съответствие със законовоопределените критерии и стандарти. 

           Изграждането на този център позволи да се повиши качеството на живот на деца 

и младежи от институции и уязвими групи от населението чрез подобряване на достъпа 

им до алтернативни грижи и услуги в среда, близка до семейната и в общността на 

територията на община Исперих. 

           В края на периода услугата се ползва от 14 потребители.  

От 11.12.2015 г. Община Исперих е партньор по проект „Приеми ме 2015”- 

BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” със сключено партньорско 

споразумение между Община Исперих и Агенцията за социално подпомагане. 

На 01.09.2016 г. е подписан Анекс към партньорското споразумение за 

въвеждане на нов областен модел спрямо, който остава един социален работник. Същия 

работи с приемни семейства от три общини, една от които е Община Исперих. 

През 2018 г. едно Професионално приемно семейство е заличено от регистъра по 

тяхно желание. Няма новоутвърдени приемни семейства, общия брой действащи 

семейства остава 14. Към момента са ангажирани 12 семейства с настанени в тях 13 

деца. 

Общия брой преминали през приемната грижа деца за 2018 г. са 17. 

 

  Домашен социален патронаж в гр. Исперих предоставя социалните 

услуги, които се извършват в обичайната домашна среда. Предлаганите социални 

услуги са: 

 Доставяне на храна; 

 Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от 

патронирания; 

 Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при 

инвалидност или тежко заболяване; 

 Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и 

занимания в дома или извън него; 

 Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа 

необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и други със 

средства на лицето; 

 Съдействие за изготвяне на необходимите документи заявяване на ТЕЛК; 

 Други 
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           През 2018 год. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 291 лица. ДСП 

– Исперих предоставя услугата доставка на храна в град Исперих и селата с. Лъвино, с. 

Къпиновци, с. Подайва, с. Духовец, с. Белинци, с. Средоселци и с. Китанчево. 

Домашен социален патронаж ежедневно приготвя и обяд за 60 – 70 пациенти от МБАЛ 

„Исперих“ ЕООД. 

 През отчетния период Община Исперих реализира и дейности по операция 

„Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002, финансирана по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, Фонд за 

Европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица. Услугата от месец май 2017 г. с 

увеличен капацитет от 90 потребители на 140.  

           През 2018 г. услугата е предоставена на 179 лица. 

В периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.Община Исперих предоставя 

социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ по сключено 

Споразумение № ФС 01-0308/ 22.12.2017 г., между Агенция за социално 

подпомагане и Община Исперих, относно изпълнение на чл. 20 от Постановление 

№ 332 от 22.12.2017 г. на Министерския съвет. 

          Усвоените средства при изпълнение на Споразумението са 337 595 лв. 

 

Мярка 3.4. Продължаване на инициативите за социално включване, достоен 

живот и пълноценна заетост на групите в неравностойно положение 

 

        1.1.Мерки срещу отпадането на учениците и задържането им в училище 

        Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и честата смяна на 

местоживеенето са сред основните фактори за незаписването на децата  и учениците в 

учебните заведения и ранното им отпадане от образователната система.                                                                                                                                                                  

        С приемането на Постановление № 100 от 08 Юни 2018 за постоянно действащ 

Механизъм  за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст общината отново беше  разделена на 7 района. Със заповед № 524/ 04.07.2018г. 

бяха определени представителите на общинската администрация за участие в екипите 

по обхват. За учебната 2018/2019г. всички учебни заведения излъчиха педагогически и 

непедагогически лица за включване в мултидисциплинарните екипи.                                                                                                                        

       След успешното внедряване на информационната система „Посещаемо и безопасно 

училище“ ангажираните институции имат възможността да обменят информация по 

изпълнението на дейностите.                                                                                                                                                           

       През месец октомври 2018г. членовете на екипите от община Исперих участваха в 

обучение за ефективно реализиране на дейностите за обхващане и задържане на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, което се проведе от РУО- 

Разград. 

        Действията на екипите през годината бяха насочени към повторно записване и 

реинтегриране в образователната система на отпаднали през предходни години 

ученици и към установяването на потребностите от подкрепа, която да подпомогне 

задържането им в училищата и детските градини.  Общо са обходени 179  адреса на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.  

        Една от дейностите на МКБППМН беше насочена към приобщаване на “деца в 

риск“  към училищната среда. За реализирането и МКБППМН – Исперих работи 

съвместно с  училищните ръководства и с училищните комисии за превенция на 

противообществените прояви при ученици. Организирани са беседи с учениците на 

теми „Права и отговорности“ и „Необходимост от редовна посещаемост на учебно 

заведение“. Обществените възпитатели проведоха консултации и срещи с родители на 

деца от ромски произход за необходимостта от включване на децата им в 

образователната система. 
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        С цел задържане на учениците в образователната система и повишаване на 

мотивацията им  за участие в училищния живот, във всички училища от общината се 

провеждат допълнителни извънкласни и извънучилищни дейности. 

          1.2.Политики спрямо слетите и маломерните паралелки 

        Отрицателната демографска статистика и миграционните процеси са основните 

причини за намаляване на броя учениците в общината. В началото на новата учебна 

година бяха  утвърдени 31 маломерни паралелки, от които 3 са слети. С решение на 

Общински съвет – Исперих са предвидени допълнителни средства в размер на 20 917 

лв. за подпомагане на финансовото обезпечаване на учебния процес в училищата в 

с.Китанчево и с.Тодорово.    

         1.3.Решаването на проблемите на деца, за които българският език не е 

майчин   

         Недоброто владеене на български език е често срещан проблем сред децата и 

учениците, за които българският език не е майчин. Този дефицит е предпоставка за 

редица други проблеми – затруднена комуникация и социализация, невъзможност да 

бъде усвоен преподаваният материал и повишен риск от преждевременно напускане 

или отпадане на децата и  ученици от образователната система.  

         За първа година училищата и детските градини от общината получиха 

допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. В част от 

учебните заведения тези средства се предвидени за назначаване на образователни 

медиатори, а в други  се организират допълнителни модули, за деца които не владеят 

български език.  В шестте детски градини, където имаме съсредоточени деца от 

уязвими групи се планират и изпълняват допълнителни педагогически ситуации от 

педагог назначен за целта.  

        Чрез прилагането на иновативни подходи педагогическите кадри успяват да 

променят съществуващия модел и начина на мислена сред уязвимата общност. 

Иновативните методи допринасят за засилване на мотивацията за включване на деца и 

родители от етническите  малцинства в училищния живот. Допълнителните занимания 

спомагат за формирането на социални и граждански компетентности, както и 

повишават  образователните резултати на уязвимите ученици.  

        През отчетената година  в учебните заведения създадените екипи за личностно 

развитие определяха риска от обучителни затруднения и необходимостта от 

предприемане на подкрепящи мерки при деца в риск. След ранното оценяване на 

индивидуалните им потребности се изпълняваха конкретни дейности за обща подкрепа 

за личностно развитие съгласно Наредбата за приобщаващото образование. От 

началото на новата учебна година  част от дейностите по обща подкрепа в детските 

градини се изпълняват от  психолог, работещ по график.   

       През 2018г. Община Исперих продължи да изпълнява проект „Образователна 

интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих” по 

Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж.”. Проектните 

дейности се реализираха  в седем училища и  целяха създаване на условия за по-добра и 

успешна социализация на учениците от етническите малцинства. В изпълнението на 

голяма част от предвидените мероприятия  активно участваше и родителската общност. 

Проектът е на стойност 345 353,33 лв. и се изпълняваше в партньорство с ОУ ”Христо 

Ботев” гр.Исперих и Асоциация ”Интегро”. 

       През изминалата година Община Исперих входира проектно предложение 

„Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства” по 

ОПРЧР и ОПНОИР, което  предстои да бъде стартирано. Проектните дейности в частта 

финансирана от  ОПНОИР са насочени към ясно идентифицираните проблеми на 

учениците от етническите малцинства.  

         1.4. Интегриране на деца със СОП 

       По данни на директорите в началото на учебната 2017/2018 г. учениците със 
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специални образователни потребности, интегрирани в общообразователните училища 

са 58. На 9 деца допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на РЦПППО, 

а на останалите се осигурява от специалистите на училищата. Децата записани в 

детските градини получават ресурсно подпомагане от РЦПППО.     

        В програмите за подкрепа на личностното развитие на всички училища и детски 

градини в община Исперих са разработени мерки за пълноценното включване на 

ученици и деца със СОП и хронични заболявания в училищната среда. 

       С реализирането на професионални паралелки в Центъра за специална 

образователна подкрепа към ПГСС ”Хан Аспарух се стремим да създадем подкрепяща 

образователна среда за ученици с увреждания. Ученици със специални образователни 

потребности се обучават по рамкова програма за професионално образование със 

степен на професионална квалификация – първа. Професионалното им направление е 

производство на храни и напитки, професия – работник в хранително-вкусовата 

промишленост, а специалността –  хранително-вкусова промишленост. През новата 

учебна година учениците в ЦСОП към ПГСС “Хан Аспарух“ са 12. 

 

Мярка 3.5. Осигуряване на възможности за заетост на младежи, безработни лица 

и групи в неравностойно положение, насърчаване на социалните предприятия 

 

   Община Исперих реализира в период от 01.09.2017 г. до 01.03.2018 г. Проект 

BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора”Етап 3, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка 

заетост.  

 По проекта бяха включени 50 младежи до 29 год. на длъжност „Общ работник“ в 

22 населени места на територията на Община Исперих.  

 Обща стойност на проекта: 172 188,85 лв. 

 В период от 01.11.2017 г. до 02.05.2018 г. Община Исперих реализира Проект 

BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора” Етап 2, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка 

заетост.  

По проекта бяха включени 6  младежи до 29 год. на длъжност „Портиер“.  

 Обща стойност на проекта: 32 860,80 лв. 

 На 20.09.2017 г. стартира изпълнението на Национална програма Национална 

програма „Помощ за пенсиониране”за период от две години до 20.09.2019 г., като 

целта е подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни 

лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ. По програмата е 

назначено едно лице. 

Общата стойност на програмата е 13 100 лв. 

 В периода от 01.02.2018 г.  до 31.10.2018 г. по Национална програма „Старт 

на кариерата” в Общинска администрация – Исперих е назначено 1 лице за срок 

от 9 месеца. 
Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на 

трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел 

улесняване на прехода между образование и заетост. 

 Обект на Програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са 

завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро 

по труда”. 

Общата стойност на програмата е 6437,88 лв. 

От 01.06.2018 г до 30.11.2018 г. Община Исперих изпълнява Регионална 

програма за заетост и обучение, по която са назначени 15 лица на 6 часов работен ден 
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за период от 6 месеца на длъжност „общ работник“, които работят по утвърден график 

и разпределение в съответствие с природо – климатичните условия.  

Дейностите по Програмата са насочени към подобряване състоянието на улиците, 

парковете за отдих, зелените площи и гробищните паркове в гр. Исперих.  

 Общата стойност на програмата е 46 089,93 лв. 

  От 01.06.2018 г. по Национална програма „Заетост и обучение на хора с 

трайни увреждания” в Общинска администрация – Исперих беше назначено едно 

лице на длъжност „Специалист, обществени поръчки за период от две години. 

Програмата цели осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” 

безработни хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст, като предпоставка за 

преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в 

обществото. 

Общата стойност на програмата е 14 592,48 лв. 

През 2018 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в 

Общинска администрация – Исперих продължи трудовата си заетост едно лице, 

назначено на  длъжност „Младши специалист, младежки медиатор” от 07.05.2015 г. до 

31.12.2020 г. 

Общата стойност на програмата е 47 204,13 лв. 

През 2018 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в 

Общинска администрация – Исперих са назначени три лица на длъжност „Организатор, 

обществено-полезен труд” от 01.10.2018 г. до 31.12.2020 г. 

Общата стойност на програмата е 49 249,62 лв. 

През 2018 г. по Проект BG05М9ОP001-1.028-0001„Работа”,финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд са назначени 59 лица на длъжност 

„Работник, озеленяване“ за срок от 12 месеца. 

Целта на проекта и насочена към преодоляване на регионалните диспропорции на 

пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица 

(вкл. от неравностойно положение на пазара на труда), от райони с високо равнище на 

безработица. Цел на проекта е и повишаване на икономическата активност, както и 

подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица и активиране на 

неактивни лица чрез предоставяне на възможности за включване в различни форми на 

обучения и заетост.  

 Обща стойност на проекта: 310 565,24 лв. 

 По Проект BGО5М90PО01-1.010-0001 „Обучения и заетост”, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  в Общинска администрация – 

Исперих, през 2018 г. са наети 80 лица на следните длъжности: 

 15 лица на длъжност „Общ работник“; 

 25 лица на длъжност „Работник, озеленяване“; 

 40 лица на длъжност „Чистач/ Хигиенист“. 

 

        Целта на Компонент ІІ  по проект "Обучения и заетост" е интегриране на  

неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30 

години), регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта. 

 Обща стойност на проекта: 1 176 670,20 лв. 

 

Мярка 3.7. Обновяване на образователната инфраструктура и подобряване на 

качеството и привлекателността на професионалното образование 

       През м. декември 2018 г. приключи изпълнението на проект „Основен ремонт, 

оборудване и обзавеждане на ПГСС „Хан Аспарух“, гр.Исперих на стойност 1 153 361 
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лв., който се реализира по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ в продължение на 24 

месеца. По проекта се постигнаха следните резултати: Топлинно изолиране на външни 

стени, на покрив и на под; Цялостно боядисване във всички помещения в училището; 

Подменени настилките от мозайка, балатум и циментова замазка с теракот или ламинат 

според предназначението на помещението; Изградено аварийно стълбище на 

югоизточната фасада; Подменени всички интериорни врати; Ремонтирани тоалетни; 

Демонтирана стара и изградена нова котелна и отоплителна инсталация; Подменени 

осветителни тела с нови, тип LED и изградена мълниезащитна инсталация; Изградена 

мултифункционална спортна площадка в източната част на имота и благоустроен  

района около нея. Доставено и монтирано оборудване и обзавеждане за класните стаи и 

учебните кабинети:17 бр. мултимедийни проектори с прожекционни екрани; 17 бр. 

лаптопи; 25 бр. компютърни конфигурации за обучителен и езиков кабинет; 16 бр. 

слушалки за езиков кабинет; 25 бр. бюра и 25 бр. столове за езиков и обучителен 

кабинет; Оборудване за конферентна зала – 54 посетителски столове и 2 работни маси; 

Оборудване за мултифункционална спортна площадка – 2 бр. футболни врати, 1 бр. 

баскетболен кош, мрежа за волейбол; Градинско обзавеждане – 8 бр. пейки и 6 бр. 

кошове за отпадъци; 1 бр. трактор за учебни цели; 

 

Мярка 3.8. Прилагане на метода „учене през целия живот” за повишаване на 

образователното равнище и квалификацията на възрастни лица 

        С цел повишаване на мотивацията и надграждането на професионалните 

компетентности на педагогическите специалисти от детските градини са организирани 

следните курсове и обучения: 

 „Ранно оценяване от риска по проблеми в развитието и обучението на 

тригодишни деца със скрининг тест“,  Институт за изследване на населението и 

човека; 

 „Игрови моделни технологии и културни компетенции в предучилищното 

образование“, Център за иновации и компетентности гр.Бургас;  

 „Добри хигиенни практики.Система за управление безопасността на храните. 

НАССР – основни принципи и документиране. Изисквания към всяка 

организация подлежаща към хранителната верига. Промяна в нормативните 

документи“, „РОДИ КОНСУЛТ„ ООД гр.Разград; 

 Обучение за финансисти и счетоводители, относно амортизации в бюджетните 

организации; 

 Обучение във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за регулация 

защитата на личните данни.  

      Учителите и директорите от училищата също участваха в редица 

вътрешноучилищни и извънучилищни квалификации на регионално и национално 

ниво.  

      С цел кариерно ориентиране на завършващите ученици от основните училища 

Дирекция ”Хуманитарни дейности” съвместно с РУО – Разград през месец Април 

2018г. организира форум „Панорама  на средното образование ” . 

       За втора поредна година по случай 24 май - Деня на българската просвета и култура 

и на славянската писменост Община Исперих награди отличници-абитуриенти и 

ученици с постижения. 

       На официална церемония дългогодишни учители, културни дейци и общественици 

с огромен принос за развитие на образованието и културата в община Исперих бяха 

удостоени с почетния знак на град Исперих.  

 

       През 2018г. учебните заведения от община Исперих участваха в изпълнението на 

дейности по следните национални програми: 
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• НП “Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от 

системата на предучилищното и училищното образование“ – 8 училища и 8 детски 

градини; 

• НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Осигуряване на 

ученически шкафчета“ - всички училища; 

• НП “Развитие на системата на предучилищното образование“ – ОУ “Отец 

Паисий“ с.Подайва, ДГ “Радост с.Подайва, ДГ “Кокиче“ с.Вазово, ДГ“Дора Габе“ 

с.Лудогорци и ДГ “Слънце“ гр.Исперих; 

• НП „Информационни  и комуникационни технологии в системата на 

предучилищното и училищното образование“; 

   Дейност 2 „Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен 

хардуер за институциите от системата на предучилищното образование“ – 13 детски 

градини; 

   Дейност 3„Предоставяне на средства за закупуване на иновативен хардуер и 

въвеждане на ИКТ за нуждите на училищното образование“ – ПГ “Васил Левски“ 

гр.Исперих, ОУ “Васил Априлов“ гр.Исперих, ОУ “Христо Ботев“ гр.Исперих, ПГ “Хан 

Аспарух“ гр.Исперих, ОУ“Отец Паисий“ с.Подайва, ОУ“Христо Ботев“ с.Лудогорци, 

ОУ“Христо Ботев“ с.Китанчево, ОУ ““Н.Й.Вапцаров“ с.Вазово ОУ“Васил Левски“ 

с.Тодорово; 

 

       НП “С грижа за всеки ученик“  

       Модул 1 “Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап 

на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по 

общообразователна подготовка“ – ОУ “Васил Априлов“ гр.Исперих и ОУ“Отец 

Паисий“ с.Подайва;  

       Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за ученици от прогимназиален 

етап на основното образование за повишаване на нивото им на постиженията им по 

общообразователна подготовка“  - ОУ “Васил Априлов“ гр.Исперих;  

       През 2018г. бяха обезпечени с безплатни познавателни книжки, учебници и учебни 

помагала децата от подготвителните групи в детските градини  и учениците от I до VII 

клас във всички учебни заведения от община Исперих. 

       През изминалата година общинската администрация осигури организационните 

предпоставки и условия за детското и ученическото хранене и за здравното обслужване 

на децата и учениците. С цел подобряване на качеството и разнообразието на храната 

детските градини и училищата участваха в проекти на Държавен фонд „Земеделие“ – 

„Училищен плод“ и „Училищно мляко“. През годината продължи и дейността на 

разкритата трапезария  от БЧК  - „Топъл обяд “ в ПГСС “Хан Аспарух“ Исперих. 18 

ученици в неравностойно положение ползваха  услугата. 

      Училищата и детските градини от общината изпълниха и проекти за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 г. за 

определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо 

възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на 

общините. 

 

 

 

 

 

       Общинското икономическо развитие следва да се основава на устойчиво 

използване на природните ресурси. Предвидено е осигуряването на адекватното 

управление на отпадъчните води и отпадъците. Необходимо е поддържане чистотата на 

почвите за реализиране на висока и разнообразна селскостопанска продукция. Силен 

Приоритетна област 4. Ресурси и продукция 
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принос за баланса между опазването на ресурсите и увеличаването на продукцията 

дават и практиките за повишаване на енергийната ефективност, използване на 

възобновяеми източници и въвеждането на технологични иновации за по-малък 

екологичен отпечатък на производствата. 

 

Мярка 4.5. Оптимизиране на транспортната система в общината при 

осигуряване на достъпен обществен транспорт и условия за разнообразни форми 

на придвижване (автомобилно, пешеходно, велосипедно) 
 

 През изминалата година след отправено мотивирано искане, Министерството на 

образованието и науката предостави нов училищен автобус на Община Исперих за 

осигуряване на безплатен транспорт на деца и ученици. С решение на Общински съвет 

– Исперих ОУ “Христо Ботев“ с.Лудогорци се определи за преимуществен ползвател на 

новото моторно превозно средство. 

 

Мярка 4.6. Повишаване на енергийната ефективност на административни, 

производствени и многофамилни жилищни сгради 

 С Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. Министерския съвет прие 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни 

сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност които ще 

допринесат за: 

 по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни 

сгради и намаляване на разходите за енергия; 

 подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградите; 

 осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за 

устойчиво развитие. 

       Община Исперих кандидатства по Националната програма за енергийна 

ефективност, като за целта се регистрираха общо 22 броя сдружения на собствениците 

/СС/ на жилищни сгради в град Исперих, които отговаряха на критериите за 

кандидатстване  

Първите 4-ри подадени Заявления от СС, които отговаряха на критериите за 

допустимост по Програмата бяха одобрени и сключиха тристранни договори за целево 

финансиране с Българска банка за развитие  

14 бр. са регистрираните СС в община Исперих, които имат подадени Заявления за 

кандидатстване в ББР и са на етап сключване на тристранни договори за целево 

финансиране по Програмата  

       До м. юли 2018г. по Националната програма за енергийна ефективност  в Община 

Исперих са санирани и въведени в експлоатация 4 многофамилни жилищни сгради с 

адреси и разплатени средства от ББР както следва : 

5. гр.Исперих ,ж.к,,Васил Априлов“ Блок 1 - на стойност 1 261805,45 лв.с ДДС  

6. гр.Исперих ,ж.к,,Васил Априлов“ Блок 3 – на стойност 788 059,70 лв. с ДДС  

7. гр.Исперих ,ж.к,,Васил Априлов“ Блок 4 - на стойност 949 212,67 лв.с. ДДС 

8. гр.Исперих ,ж.к,,Васил Априлов“ Блок 7 - на стойност 908 173,41 лв. с.ДДС 

Общата стойност на санираните многофамилни жилищни сгради е 3 907 251,23 лв. 

 

 
Приоритетна област 5. Наследство и туризъм 

 

 



77 
 

 

 

       Приоритетната област въвежда идеята за баланс между опазването и изявата на 

наследството и развитието на туризма. В този смисъл туристическите дейности са 

инструмент за изява и популяризиране на местната идентичност, и обратно, културните 

ценности и природните ресурси са фактор за икономическо развитие. 

       През 2018 г. ИМ Исперих подготви и експонира няколко тематични изложби с цел 

да информира и запознае жителите и гостите на община Исперих с богатото културно-

историческо наследство: 

8. Мобилна изложба „Апогеят на гетската цивилизация – 30 години Тракийска 

царска гробница” с 16 броя винилни табла от фонд Научен архив. 

9. Мобилна изложба „Зората на цивилизацията – праисторията в Община 

Исперих.” - подготвени табла със снимков материал на значими за територията 

на Община Исперих обекти от праисторията.  

10. „По стъпалата на времето - 30 г. ИАР „Сборяново” - 7 бр. табла винил с текст и 

илюстрации.  

11. Авторска изложба на Милена Николова – „Копи пейст“  -  07. 03. 2018  г..  Музейна 

експозиция, плакат изложба 

12. „Изкуството на съвременния плакат“ 

13.  „Царевични фантазии“ 

14. Коледна изложба  „Сурвакници и коледни обичаи“ 

     През 2018 г. ИМ – Исперих беше домакин и на две гостуващи изложби: 

3. Мобилна изложба „Петър Матеев” 1850-1943 от ИМ – Котел в Етнографска 

къща – Исперих. 

4. Гостуваща изложба „Полу-скъпоценни камъни” от Природонаучен музей - 

София 

       Богатото минало на общината беше представено от Исторически музей 

Исперих и на значими национални форуми: 

- с презентация  и изложба  „АР - Сборяново”  в „Първи салон на музеите” в 

НДК гр.София 

- с участие на щанда на Министерството на туризма в Международна 

туристическа борса „Ваканция и СПА“ – гр.София през м. февруари 2018г. 

- с участие на щанда на Министерството на туризма на Туристическо 

изложение „Културен туризъм“ – гр.Велико Търново 2018г. 

           В рамките на Дните на културно-историческото наследство  през м. 

октомври 2018 г. бяха организирани  и проведени: 

- Научна конференция  „От находката до витрината“ 

- Панаир на царевицата с детски игри, надиграване на танцови клубове от 

Кубрат, Дулово и Исперих, кулинарна изложба, детски карнавален костюм 

„Царевичко и Царевичка“ с деца от детските градини от гр. Исперих и селата 

на Община Исперих.  

            ИМ Исперих взе участие и в първия по рода си „Фестивал на литературата, музиката, 

театъра и още нещо“, под мотото „В шепите на Демир баба“, организиран от Български 

младежки форум, гр.  Велико Търново, провел се в местността Демир баба теке и Комплекс 

„Свещоливница“ – с. Свещари от 14 до 16. 09. 2018 г.  

            

          На територията на община Исперих развиват дейност 24 читалища, които 
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задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на 

културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ.  

          Основните дейности на читалищата са свързани с: 

     1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност; 

     2. Запазване на обичаите и традициите на населението; 

     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;  

 

         През 2018 г. по-активни в своите дейности бяха представители на НЧ “Съзнание 

1891“ гр.Исперих, които работиха по следните направления: 

 

     УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Школа по изобразително изкуство с преподавател Георги Деков. Сформирана с 

цел обучение по изобразително изкуство и алтернативно осмисляне на 

свободното време на децата; 

 Школа по пиано с преподаватели:Зорка Косева и Алина Крачунова до месец 

май, а от месец октомври е сформирана Детска музикална школа с класове по 

пиано и китара с музикален ръководител Сийка Русева. 

 

 ЛЮБИТЕЛСКО – ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ: 

 

 Танцова формация „Исперихче” с хореограф Росен Богданов, корепетитор Иван 

Любомиров - тази читалищна формация обхваща ученици от 3 възрастови групи 

за музикално – танцова подготовка и изява; 

 Детска формация за Хип-хоп танци с хореограф Гергана Карлос Мануел; 

 Балетна формация „ФОРТЕ” с ръководител Милена Милева; 

 Детска вокална формация „Теменуга” с ръководител Виолета Чикова Богатска; 

 Смесен хор за туристически и патриотични песни „Лудогорско ехо” с диригент 

Виолета Чикова Богатска, корепетитор Йордан Иванов; 

 Група за народни песни „АХИНОРА” с ръководител Донка Павлова, 

корепетитор Величко Стоянов; 

 Клуб „Бит и традиция” с ръководител Цветалин Цветанов; 

  Театрална трупа с ръководител Енита Василева; 

 Кръжок  «Художествено слово» с ръководител Румяна Неделчева; 

 Клуб по карате /джудо с инструктор Лъчезар Антонов; 

 Група за руски и популярни песни с ръководител Миланка Михайлова, 

корепетитор Величко Стоянов. 

През отчетената година читалището беше организатор на следните културни 

изяви: 

 Възстановки за „Димитровден”; „Мълчан хляб - Благовещение” и „Лазаровден”; 

 Самостоятелни продукции на школи и формации; 

 Фестивал на хвърчилата „Полети с мен”; 

 Празничен концерт  на руската песен гр. Исперих; 

 Празничен концерт по случай Деня на народните будители; 

 Коледен концерт и Коледен базар за ръчно изработени изделия на ученици и 

местни творци; 

 Летни ателиета по изкуствата „Знам и мога” гр. Исперих,  проведени с 
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безвъзмездната помощ на доброволците: Ирина Петрова, Димана Калинова, 

Цанка Димитрова, Теодора Николова, Георги Деков, Миланка Михайлова, 

Марена Георгиева, Юлиана Георгиева, Лъчезар Антонов, Марияна Рангелова, 

Румелия Гочева и други. 

 

      Читалищата по селата изпълняваха предимно библиотечно-информационни 

дейности и основно отбелязваха селищни, религиозни и национални празници.  

 

      През 2018г. година по международен проект, реализиран в рамките на програма 

„Европа за гражданите“, НЧ “Рома-Вазово- 2017г.“ с. Вазово посрещна делегации от 

три държави, на които представи добри практики за социално включване на социално 

уязвими групи. 

      Един от основните проблеми пред читалищата в общината е амортизиралата 

материална база. Сградите на читалищата се нуждаят от ремонтни дейности, за които 

читалищните настоятелства не могат да отделят средства. Община Исперих търси 

решения на съществуващите проблеми чрез финансиране със средства от фондовете на 

Европейския съюз. 

       Всички читалища от общината са регистрирани в Министерство на културата и в 

Министерство на правосъдието. Членове са на Съюза на българските читалища. 

       Работата им през 2018 г. беше подпомогната от Регионален експертно – 

консултантски и информационен център /РЕКИЦ/ - Разград и от специалистите в 

Общинска администрация – Исперих. 

 

       От самото си създаване до сега Централна общинска библиотека „Петя Йорданова“ 

заема своето важно  място в културния и образователния живот на града и района. 

       През 2018 година броят на новонабавените заглавия е 106 на стойност 1 214лв. 

Всички новополучени заглавия са въведени в електронния каталог, а паралелно с това и 

продължи поддържането и на традиционните каталози. 

       През изминалата година са абонирани 21 заглавия за периодични издания на 

стойност 1179 лв, които ежегодно се обработват.  

Централна общинска библиотека„Петя Йорданова” гр. Исперих ще продължи да 

осъществява своята дейност в съответствие с мисията си да създава връзки между 

хората и информацията в един бързо променящ се свят. 

       Една от основните й задачи беше подобряване на обслужването на потребителите 

чрез използване на новаторски стратегии и пътища, обхващащи възможно най-

широката публика, а именно: 

       1. Работа с децата и младежите; 

       2. Работа с възрастните потребители; 

       3. Работа с малцинствените групи; 

       4. Работа с лица в неравностойно положение. 

      През годината библиотечните специалисти като посредници между информацията и 

утвърждаването на библиотеките като обществени, информационни и културни 

центрове, осигуряващи равен достъп на всички, включително и на лица в 

неравностойно положение, положиха усилия за изграждането на информационна мрежа 

за предоставяне на обществено - информационни онлайн услуги чрез достъп до 

информационния център обособен в Централна общинска библиотека „Петя 

Йорданова“. 

      През 2018г. библиотеките в село Тодорово и село Лудогорци са с одобрени проекти 

по програма на Министерство на културата - "Българските библиотеки - съвременни 

центрове за четене и информираност". 

       За обновяване на библиотечния си фонд с книги и други информационни 

източници библиотеката към НЧ "Наука 1937" в село Тодорово получи финансова 
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подкрепа от 2084 лева.  Одобрените средства за библиотеката в село Лудогорци са в 

размер на 1750 лева. 

 

      Физическата култура и спортът в съвременния свят играят важна роля в развитието 

на обществото и оказват влияние върху качеството на живот на всеки отделен човек. 

      Масовият спорт, спортът в училище, детско-юношеския спорт в общината са 

необходими и задължителни компоненти в управленската ни програма.  

      За развитието на спорта Община Исперих оказва финансова помощ на 

регистрираните спортни клубове. Средствата, които бяха отделени от бюджета през 

изминалата година за спортно-състезателна дейност са 60 000лв. 

      На територията на община Исперих през 2018г. развиваха дейност следните 

клубове:  

   

№ Наименование на клуба Вид спорт 

1. СНЦ "Футболен клуб Левски - Подайва" футбол 

2. СНЦ "Футболен клуб Стара сила" футбол 

3. СНЦ “Училищен спортен клуб Ханове – 2018г. “ училищен спортен клуб 

4. СНЦ "Футболен клуб Стрела" футбол 

5. СНЦ "Спортен клуб по борба Осман Дуралиев" борба 

6. СНЦ "Колоклуб Димитровец - Исперих" колоездене 

7. СНЦ "Волейболен клуб Хан Аспарух" волейбол 

8. СНЦ"Адреналин в кръвта" мото клуб 

9. СНЦ "Училищен спортен клуб Васил Априлов" училищен спортен клуб 

10. СНЦ "Спортен клуб по тенис на маса Исперих" тенис на маса 

 

Проведените спортни мероприятия през 2018г са: 

 Ученически игри 2017/2018 година – общински турнири; 

 Европейски ден на спорта в училище; 

 Детска спартакиада „Спортът е здраве”- ДГ ”Първи юни” гр.Исперих съвместно с 

Община Исперих; 

 Традиционни септемврийски конни надбягвания и народни борби; 

 Турнири по борба, волейбол, футбол и тенис на маса; 

 Награждаване на най-добрите спортисти за 2018г. 

 

 

 

 

         Предвижда се оптимизиране на административния капацитет за прилагане на 

политики и реализиране на проекти, успоредно с надграждане на съществуващите 

Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки 
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традиционно обслужване и вече предлагани електронни услуги за населението. 

Приоритетната област обхваща и инициативите за публичното участие и диалог като 

основен инструмент на ефективното управление. 

         Необходимо е стимулиране на партньорските мрежи между общинска власт, 

образователни институции и бизнес. Подобни мрежи са необходимото условие за 

постигане на съответствие между потребностите на пазара на труда и образователната 

подготовка. Те са начин за стимулиране на устойчива заетост. 

         През отчетния период продължи успешното сътрудничество между Община 

Исперих и СНЦ „МИГ – Исперих“. В поредица от срещи и разговори бяха изяснени 

най-належащите нужди на общината, които биха могли да се удовлетворят чрез 

реализирането на няколко проекта по подмярка 7.4 на Стратегията за местно развитие. 

В резултат беше възложено проектиране на няколко инфраструктурни обекта. Към 

момента общината е в очакване да бъде обявен 1-ят прием по подмярка 7.4, за да 

кандидатства с три от готовите проекти: 

1. „Преустройство и реновиране на покрит пазар и административната сграда към него 

в УПИ I, кв.193 в гр. Исперих; Предвижда се изцяло нов облик. По всички фасади ще се 

разположат нови пана от еталбонд, които ще играят ролята на жалузи. Ще се обособят 

3 подхода – 2 от източната страна и 1 от западната. Административата сграда ще бъде 

цялостно топлоизолирана, ще се направи ремонт на съществуващите тоалетни, ще се 

обособи и тоалетна за инвалиди. 

2. „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр.Исперих“. По проекта 

ще се оформят 4-ри зони за отдих: 

• В УПИ I, кв. 150 (площ между ул. „Хр.Ботев“ и ул.„Лудогорие“) ще се изгради 

кът за игри и отдих за деца от 0 до 12 г., както и удобна алейна мрежа 

• В УПИ I, кв.105 и кв.104 – детски кът с подходящи съоръжения, градинско 

обзавеждане и засаждане на различни видове растителност. 

• В УПИ I, кв.112 (т. нар. градинка до десятката) ще се изгради кът за фитнес на 

открито с девет съоръжения, ще се благоустрои района с градинско обзавеждане и 

енергоспестяваща осветителна инсталация. 

• В УПИ I, кв.44 (района зад р-нт Трамонто) ще се обособи кът за фитнес на 

открито с 6 вида съоръжения и градинско обзавеждане. 

 3.„Изграждане и възстановяване на зони за отдих в населените места на община 

Исперих – с.Свещари, с.Тодорово, с.Йонково, с.Г.Поровец, с.Лудогорци, с.Подайва, с. 

Вазово и с.Беленци.“  Ще бъдат изградени зони за отдих с кътове за игри за деца от 0 до 

12 г. или кътове за фитнес на открито, според заявените предпочитания на местното 

население. 

          През 2018г. МИГ Исперих  обяви две процедури за прием на проектни 

предложения по многофондовата стратегия, насочени към МСП и НПО:  

•   № BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж 

на МСП“ – първи краен срок до 26.03.2018г. и втори  краен срок 18.10.2018г. 

•   № BG05M9OP001-1.035 - МИГ Исперих - ОПРЧР 1 “Развитие на 

предприемачеството” – срок за кандидатстване до 10.09.2018г.   

    

            По първия прием на първата процедура, са подадени и одобрени две проектни 

предложения. С кандидатите са  сключени административни договори за БФП. По 

втория прием са подадени две проектни предложения. Едно одобрено и едно 

неодобрено проектно предложение. Към момента няма сключен договор с одобрения 

кандидат. 

 По втората процедура по ОПРЧР 1 “Развитие на предприемачеството” е 

подадено и одобрено едно проектно предложение. С кандидата  е сключен 

административен договор за БФП. 

Съществена част от управлението и взимането на решения е свързана с 
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териториалното и селищно устройство. Неговото регламентиране е основа, както за 

съхраняване на териториалните ресурси, културното наследство и природните 

забележителности, така и за стимулиране на инвестиционната активност. Предмет на 

настоящата приоритетна област е и осигуряването на адекватна устройствена основа за 

ключови територии в рамките на град Исперих. На 5.12.2017 г. след проведена 

процедура за избор на изпълнител, е подписан договор за изработване на проект на 

Общ устройствен план на община Исперих. През цялата 2018 г. продължи подготовката 

му, като през м.септември е внесен за съгласуване в НИНКН  

 

Осигуряване на ред и сигурност на територията на община Исперих 

 

            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 наказателно-

правни 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. 

През 2018 година Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните - Исперих работи за постигане на следните 

цели: 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 пет семейства. По предложение на УКБППМН, МКБППМН определи 

обществен възпитател на девет деца. Системно възпитателите разговаряха с родители 
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на деца от ромски произход за необходимостта от образование на децата им. 

Консултираха децата и за опасностите при ранните бракове. 

        През 2018 г. е реализирана 1 програма за превенция и противодействие на детското 

асоциално поведение. В информационната кампания за преодоляване на асоциалното 

поведение сред деца са обхванати 700 лица, а консултираните деца и семейства чрез 

МКБППМН са 3.  

        През 2018 г. 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 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 – 1 дете, 

определен обществен възпитател на 12деца);  

        - разгледа деяния по чл.11, ал.1 и наложи възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.1- 10 

и т.12 - общо 21 деяния срещу 18 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 на лица в риск от извършване на 

противообществена проява. 

През отчетната година МКБППМН е образувала възпитателни дела и е наложила 

възпитателни мерки по отношение на деца и родители, както следва: Разгледани са 21 

възпитателни дела срещу 18 извършители в законоустановения срок, които са 

образувани по повод следните противообществени прояви или престъпления:  кражба 

- 11  телесна повреда /сбивания/ - 2  унищожаване на имущество - 2  бягства - 1  

обаждане на тел. 112 - 1  управление на МПС – 4. Наложените възпитателни мерки по 

ЗБППМН, чл.13, ал.1 са, както следва:  т.1 предупреждение - 14;  т.2 задължаване да 

се извини на пострадалия - 1;  т.4 поставяне под възпитателен надзор на родителите 

със задължение за полагане на засилени грижи - 2;  т.5 поставяне под възпитателен 

надзор на обществен възпитател - 10;  т.12 предупреждение за настаняване във СПИ и 

ли ВУИ -1; Решения на МК по чл.21, ал.1, т.4 от ЗБППМН /прекратяване на 

възпитателно дело/ - 4. 

През 2018г. МКБППМН - Исперих работи с 5 обществени възпитатели, които 

осъществяваха корекционно-възпитателна дейност с тридесет деца. След работата с 

обществен възпитател повечето от малолетните и непълнолетните не извършват нови 

противообществени прояви или престъпления. Три деца са с наложена възпитателна 

мярка по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН за извършване на нова противообществена проява 

по време на и след възпитателния надзор. 

Извършени са 5 проверки по училищата и 42 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. 

И през 2018 година МКБППМН продължи съвместната си дейност с УКППП, 

ИДПС, Дирекция „СП’’ отдел „ЗД”, КСУДС и прокуратурата за осъществяване на 
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мероприятия по превенция на противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните . Контактите с ИДПС към РУП гр. Исперих са регулярни. В двете 

средни училища и в седемте 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. 
 

 

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 

 

          III. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни 

          Системата за наблюдение и оценка е предпоставка за успешната реализация на 

общинския план за развитие. Чрез нея ОПР може да се адаптира към променящите се 

условия, които влияят на общинското развитие. Системата обхваща отделните звена, 

извършваните от тях функции и последователността им във времето. 

           Целта на системата за наблюдение и оценка на ОПР е да се определи степента на 

реализация на поставените пред плана стратегически цели и произтичащите от тях 

приоритетни области за развитие и мерки към тях. Посредством това се следи до колко 

общинският план съответства на моментните условия – икономически, социални, 

политически, технологични и др. – и дали е необходима неговата актуализация. 

           Основните задачи пред системата са да предложи адекватно дефинирани 

дейности, тяхното информационно обезпечаване, както и взаимодействието между 

всички участващи структури. Част от системата за наблюдение е и публичното 

представяне на резултатите от мониторинга. 

           Основните участници в системата за наблюдение и оценка са Общинския съвет 

на община Исперих, Кмета на общината, специализираните дирекции и отдели в 

местната администрацията, разнообразните институции, осигуряващи информация, 

всички заинтересовани страни, професионалните общности и участващите експертни 

екипи. 

           Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие 

позволява всеобхватно наблюдение на ОПР и точна оценка на неговите прогрес и 

ограничаващи фактори. С Решение №385/11.06.2014 г. на ОбС - Исперих и Заповед 

№486/16.06.2014 г. на Кмета на Община Исперих е определена работна група за 

наблюдение на ОПР 2014-2020, включваща представители на общинска администрация 

и общински съветници. С Решение №436 от 21.12..2017 г. на ОбС - Исперих беше 

актуализиран състава на работната група, предвид настъпилите промени в 

ръководството на община Исперих и състава на ОбС – Исперих след проведените през 

м.октомври 2015 г. местни избори. 

           Инструментът за обобщаване постигнатите резултати от ОПР са годишните 

доклади, които се представят регулярно от кмета на общината. В този смисъл системата 

за наблюдение и оценка на ОПР на община  Исперих предвижда разработването на 

шест доклада. 

           След изготвянето на годишния доклад следва да се организира публичното му 

представяне и разпространяване – задължение на общинската администрация. 

Приложимите методи за дейността са публикуване на интернет страницата на 
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общината, използване на местните медии и препращането на документа на ключовите 

партньори по реализацията на ОПР 

          IV. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на 

общинския план за развитие през 2018 г., както и мерки за преодоляване на тези 

проблеми 

         Планът обхваща изключително разнородни дейности. Някои от тях излизат извън 

пряката компетентност на Общината в управленски или финансов план и тяхното 

изпълнение не е във възможностите единствено на Община Исперих. 

        За изпълнението на някои от заложените мерки е трудно набирането на 

необходимата информация, както и определяне размера на вложените средства, тъй 

като същите се изпълняват от различни институции и средствата са от различни 

източници на финансиране. 

       Липсва актуална статистическа информация за 2018 г., необходима за изготвяне на 

социално-икономическия анализ към Годишния доклад. 

        Повечето общински експерти подават навреме и в синтезиран вид необходимата 

информация по заложените индикатори, съобразно ресора, за който отговарят. В този 

смисъл при подготовката на настоящия доклад е използвана информация от годишните 

отчети за 2017 г. на различните отдели и ресори на общината. Все още не функционира 

система за наблюдение за набиране на информация и от частния сектор, НПО и др.  

          

           V. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на ОПР 

           Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, 

кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на 

Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции. 

           Главната цел на действията за прилагане на принципа за информация и 

публичност и на принципа за партньорство е да се осигури прозрачност и да се 

информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и 

прилагането на местната политика за устойчиво развитие, относно очакваните 

резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират 

заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация. 

           Мерките за популяризиране политиката на социално-икономическо, в частност 

регионално развитие на общината, и по-широката публичност на изпълняваните 

политики /програми, стратегии, проекти и дейности/ с обществено значим интерес ще 

се осигурят чрез: 

 повишаване на публичността по отношение отчетността на изпълнение на 

ОПР 

чрез публикуване на годишните доклади от изпълнението на ОПР, актуализациите му, 

междинна и последваща оценка; доклади за изпълнението на отделните стратегически 

документи и извършени техни оценки; 

 периодично актуализиране на информацията на сайта на общината като 

основен 

източник за информация за развитието на общината и дейностите на общинската 

администрация, свързани с изпълнение и отчитане на стратегическите политики, както 

и документите, свързани с това изпълнение. 

 Публикуване на сайта на общината на регистри с изпълнени проекти, 

проекти в процес на изпълнение, планирани проекти; 

 Ефективен канал за информация са и презентационните материали и 

брошури, 

 които се залагат като средство за информация и публичност по проектите, които ще се 

изпълняват и са включени в плана за реализация. 
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           VI. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ОПР със 

секторните политики, планове и програми на територията на общината 

            За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и 

програми на територията на общината, мерките, които се предприемат са: 

- провеждане на коригиращи действия на базата на предложения от 

заинтересованите страни; 

- разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните 

комисии на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС; 

- актуализиране на приетите от Общинския съвет – Исперих – наредби, 

стратегии, концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и 

мерките, предвидени в ОПР. 

             Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират 

документите /стратегиите, програми, планове, наредби, правила/, които са свързани с 

прилагането, изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в 

правомощията на органите на местно самоуправление. 

             Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм 

на мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези 

резултати намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за 

останалия срок от действието му. 

                         

           VII. Мерки за прилагане принципа на партньорство 

           Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на 

община Исперих. Благодарение на неговото приложение Общината ще може да 

реализира процеса съвместно, комуникирано с партньорите, при вземането на решения 

и координирането на техните изпълнения. В процеса на управление на политиките за 

регионално развитие са въвлечени разнородни по своите интереси и функции 

заинтересовани страни - институции, организации, административни звена, общности 

(групи) от различни юридически и физически лица, които имат конкретен интерес във 

връзка с реализацията на публична политика/план и са нейни поддръжници или 

противници. С помощта на партньорството може да се осъществи целенасочено 

взаимодействие между тях, което ще гарантира успешното развитие на дейността. 

           Работата в партньорство не означава само информиране или консултиране. 

Преди всичко означава съвместно вземане на решения и съвместни действия за 

изпълнение на тези решения. Решения, които първоначално са общоприети от 

мнозинството партньори, имат висока обществена подкрепа в процеса на реализацията 

           В допълнение, за прилагане на принципа на партньорство е препоръчително 

засилване на сътрудничеството с местни сдружения с цел увеличаване на гражданското 

участие в процеса по реализация на ОПР и останалите стратегически документи и 

включване на всички заинтересовани страни чрез организиране на обществени 

обсъждания, кръгли маси, форуми и други походящи форми на участие. В този смисъл 

положителна практика е отличното партньорство и сътрудничество на общината с 

Местната инициативна група, съвместно с която се планират приоритетните проекти за 

програмен период 2014-2020 г, които ще се реализират на територията на община 

Исперих . 

           През 2016 г. започна, а през 2018 г. продължи ползотворното партньорство на 

община Исперих с Асоциация „Интегро“, гр.Разград във връзка с реализацията на  

програма ROMACT, която е съвместна програма на Европейската Комисия и Съвета на 

Европа и цели да подкрепи усилията на местните власти за пълноценна интеграция на 

ромите и живеещите в сходна ситуация граждани. В рамките на програмата с помощта 

на назначен от Съвета на Европа фасилитатор, беше сформирана Местна активна група 

/МАГ/, в която членуват доброволно активни роми от местната общност. Благодарение 

на доброто партньорство и сътрудничество с представителите на програмата в лицето 
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на Асоциация „Интегро“ беше успешно реализиран един проект по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, а през 2019 г. ще започне 

реализирането на друг съвместен интегриран проект по ОП „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020 г.“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 

г.“, 

        

 

          VIII. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението  

 

          В Община Исперих е създадена сравнително добра организация за прилагане и 

изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. от гледна точка на 

съпоставимост между планирани и реализирани проекти и действия, вътрешен 

мониторинг и контрол. През последните години Общината натрупа сериозен опит в 

подготовката на проекти и административен капацитет за тяхното управление и 

отчитане. Изборът на приоритетни за територията проекти и дейности се прави след 

съгласуване със заинтересованите страни. 

          През 2018 г. са реализирани немалко дейности за подобряване условията и 

качеството на живот на населението на общината и естетизация на градската среда, 

въпреки ограничените финансови ресурси, забавянето в сключването на договори по 

ПРСР, Община Исперих продължи успешно реализацията на одобрените проекти и 

натрупа добра база данни с готови проектни предложения, с които да кандидатства 

през 2019 г.  към Стратегията за водено от общностите местно развитие..  

           Необходимо е да продължат усилията за по-конкретно адресиране на социално-

икономическите проблеми като се насърчи взаимодействието и координацията между 

всички заинтересовани страни при изпълнението на приоритетите на Общинския план 

за развитие. 

           Необходимо е също така: 

 Осъществяване на дейности и мерки за обществено консултиране и 

информиране относно политики, провеждани от общинската администрация 

 по-ефективно прилагане на новите правила и методика за мониторинг, контрол и 

последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от 

общ.администрация; 

 Повишаване информираността на младите хора за перспективите в развитието 

на общината, региона, фирмата, с което да се ограничи неопределеността на 

техните очаквания за промените в заетостта и безработицата, с цел намаляване 

на миграцията;  

 Осигуряване на благоприятен икономически микроклимат, привлекателност за 

външни инвестиции и стимулирането на местно предприемачество, укрепване и 

създаване на нови малки и средни предприятия  

 Активно сътрудничество между представителите на публичните институции и 

бизнеса, изграждане на мрежи, местни и регионални обединения, 

междуобщински, секторни, трансгранични, международни и др.;  

 Предприемане на последователни и взаимосвързани инициативи за по-активното 

икономическо взаимодействие с останалите общини от региона; 

 Прилагане на мерките от разработената Стратегия за развитие на туризма в 

община Исперих за периода 2014-2020 г.; 

 Развитие на интегрирани туристически услуги;  

 Привличане вниманието на различни инвеститори за разкриване на нови 

работни места, както и запазването на съществуващите;  
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 Активна маркетингова и рекламна кампания за популяризиране на местните 

дадености и привличане вниманието на потенциалните посетители на общината;  

 Активна политика за опазване и съхраняване на природното богатство, като се 

активизират превантивните дейности, водещи до съхранение на екологията и 

биологичното разнообразие;  

 Широко използване на алтернативните енергийни източници;  

 Разширяване на международните контакти и сътрудничество и реализиране на 

съвместни инициативи, базирани на европейския опит и ноу-хау;  

 Подобряване на информационната осигуреност на всички институции и 

участници в пазара на труда относно реалното състояние и тенденциите в 

развитието на местната икономика и на пазара на труда в частност.  

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник  Кмет на Община 

Исперих 

 Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

Айджан Бейтула – заместник  Кмет на Община Исперих 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното 

образование, областният управител организира разработването на областна стратегия 

за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ на 

потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Анализът се 

разработва от съответната община и се приема от общинския съвет по предложение на 

кмета на общината. 

След като бъде утвърдена областна стратегия за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците се приема и двугодишна общинската стратегия, включваща 

стратегическите цели и необходимите дейности в областта на личностната подкрепа на 

местно ниво. За изпълнение на приетата общинска стратегия се изготвя ежегоден 

годишен план. 

Проектът на предложения Анализ показва състоянието на образователната 

система в община Исперих, взаимодействието между ключовите фактори в процеса на 

предоставяне на подкрепа за личностно развитие и конкретни предложения за 

повишаване на качеството и ефективността на образователния процес. 

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да приеме 

следното 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца 

и ученици от община Исперих. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Анализа на Областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

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. 
 

АНАЛИЗ 

на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Исперих 

 

I. Въведение 
1. Законови основания за разработване на анализа 

 Анализът на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в 

община Исперих е разработен в съответствие с изискванията на ЗПУО, влязъл в сила на 

01.08.2016г., във връзка чл.196, ал.1, според който областният управител организира 

разработването на областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците, въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община, на 

територията на областта.  

Законът за предучилищното и училищното образование внася ново качество в 

нашето образование като регламентира приобщаващото образование като неизменна 

част от правото на образование и въвежда осигуряването на условия за предоставяне на 

подкрепа за личностно развитие на децата – обща и допълнителна. Подкрепата за 

личностно развитие трябва да се предоставя на всяко дете и ученик, като се осигури 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите 

и уменията им и бъде в съответствие с индивидуалните им образователни потребности. 

Анализът ще допринесе за установяване на реалните потребности и подобряване 

качеството на образование както и на подкрепата за личностно развитие на децата и 

учениците на територията на община Исперих. 

 

2. Цел и обхват на документа 

Основна цел на анализа е да очертае някои приоритетни потребности при 

определяне нуждите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, която 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование осигуряват, 

планиране и осигуряване на качествени образователни услуги: в съответствие с 

индивидуалните потребности на всяко дете и всеки ученик; чрез осигуряване на 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите 

и уменията; чрез осигуряване на подкрепа най-близко до мястото, където живее и учи 

всяко дете и всеки ученик; повишаване на качеството на услугите и подобряване на 

достъпа до тях от всички деца и ученици, живеещи на територията на община Исперих.  
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След обстойното проучване на общата и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците, която институциите (детските градини, училищата, 

социални услуги за деца и лица) в системата на предучилищното и училищното 

образование на територията на община Исперих осигуряват, бяха определени следните 

приоритети в дейностите за подкрепа за личностно развитие: 

•регистрирани са потребности от предоставяне на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на деца със специални образователни потребности, с изявени 

дарби, в риск от социално изключване; 

•има недостиг на квалифицирани кадри за работа с деца със СОП и с изявени 

дарби; 

•подкрепата за личностно развитие трябва да отговоря на новите 

предизвикателства и да предлага нова визия за развитие пред традиционните 

образователни модели и традиционните форми на общуване, акцентът трябва да падне 

върху индивидуалността на детето; 

•на територията на община Исперих не съществува Център за подкрепа за 

личностното развитие на децата и учениците, както и център за ресурсно подпомагане, 

при установяване на потребност от такава подкрепа, грижата за децата и учениците ще 

бъде възлагана на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование; 

•необходимо е да се прилагат активни политики за реализиране на проекти, 

финансирани със средства по различните оперативни програми, за да се осигури 

допълнителен финансов ресурс и дългосрочно положително въздействие върху децата 

и учениците;   

•дейностите за подкрепа на личностното развитие подлежат на оптимизация в 

съответствие с разпоредбите на ЗПУО и налагат координираност между всички 

участници в образователния процес и органи на управление на централно и местно 

ниво. 

 

3. Връзки с други стратегически документи на национално, регионално и 

местно ниво 

За осъществяване на политиката в сферата на образованието в Община Исперих 

са приети и действат нормативни документи: 

План за 2019 година за изпълнение на Националната стратегия за младежта 

(2010-2020г.); 

План за развитие на социалните услуги в община Исперих; 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020г.); 

Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.; 

План за действие на Община Исперих за интеграция на ромите (2015-2020г.). 

 

4. Методика и участници в процеса на разработване на анализа 

В съответствие с чл. 174, ал. 1 от ЗПУО осигуряването на подкрепата за 

личностно развитие на децата и учениците от институциите в СПУО трябва да се 

осъществява съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на 

социални услуги. В процеса на събиране на информация, необходима за изготвянето на 

Анализа, се включиха представители на всички заинтересовани страни от общината: 

•Общинска администрация; 

•училища; 

•детски градини; 

•ЦОП към КСУДС „Лудогорие“; 

•Дирекция „Социално подпомагане; 

•ДЦДМУ. 
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В хода на изготвяне на Анализа и с оглед на натрупаната от заинтересованите 

страни информация са фиксирани проблемите в образователната сфера, 

идентифицирани са потребностите на конкретните рискови групи, тенденциите в 

развитието на дейностите за подкрепа на личностното развитие на територията на 

общината и възможностите за осъществяване на планираните действия.  

 

 

II. Състояние и предизвикателства 
1. Обща картина на образователната система в общината 

–  Демографска картина и тенденции  

Демографското състояние на община Исперих следва тенденциите в развитието 

на демографията на страната като цяло – населението намалява. Възрастовата 

структура е силно влошена – намалява броят на жените в детеродна възраст, а 

възпроизводството е с отрицателен естествен прираст. Наблюдава се интензивна 

миграция, насочена предимно към големите икономически центрове на страната и към 

Чужбина. Тенденцията е напускане на общината предимно от млади хора в активна 

работоспособна и репродуктивна възраст. 

Подобряването на икономическото развитие в общината би довело до частично 

решаване на проблемите. Необходима е целенасочена държавна политика за развитието 

на селата и малките градове, в противен случай тенденцията към депопулация ще 

продължи.  

Община Исперих се стреми да създава условия и възможности за 

усъвършенстване на образователната система и осигуряване на различни видове и 

степени образование. На територията на общината функционира образователна 

инфраструктура, която включва институции на предучилищното обучение, общо, 

профилирано и професионално образование. До всички средищни училища и детски 

градини е осигурен безплатен транспорт за учители, деца и ученици. Отрицателната 

демографска статистика обаче води до съществуването на паралелки/групи с 

минимален и под минималния брой деца/ученици. 

 

– Брой паралелки, деца, ученици, педагогически и непедагогически персонал 

по учебни заведения 

 На територията на община Исперих функционират 9 общински училища – две 

средни и седем основни, 14 детски градини – 4 в града и 10 по селата. Една от 

градските градини е с яслени групи, а в училището в с. Подайва има подготвителна 

група. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Предучилищно обучение: 

№ 
Населено 

място 

ДГ /яслени 

групи/ 

Брой деца Брой персонал 

1-2-годишни 2-3-годишни 
Общ 

брой 

От 

тях 

Педагогически 

 

Непедагоги 

чески 
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Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за учебната 2018/2019 година, Кампания 2 

 

 

Брой деца, записани на детска ясла 

2015/2016 

уч. година 

2016/2017  

уч. година 

2017/2018 

уч. година 

43 50 74 

 

Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за съответната учебна година, Кампания 2 

 

• забележка: През последните три учебни години се наблюдава благоприятна 

тенденция броят на децата в яслените групи да нараства. По време на учебната 

2017-2018 година беше разкрита допълнително една яслена група, с която общият 

брой на групите стана четири. От 2015-2016 учебна година до момента броят на 

децата се е увеличил почти двойно.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за съответната учебна година, Кампания 2 

 

общо 

От 

тях 

със 

СОП 

общо 

От 

тях 

със 

СОП 

деца брой 

деца 

със 

СОП 

Мед. 

сестри 

Други 

(по 

чл.211, 

ал.2 от 

ЗПУО) 

1 

гр. 

Исперих 

„Първи 

юни“ 
1 

_ 
78 

_ 
79 

_ 
8 

_ 
13 

Брой деца в подготвителна група 

към  ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 

 

2015/2016 

уч. година 

2016/2017 

уч. година 

2017/2018 

уч. година 

2018/2019 

уч. година 

20 15 14 14 
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Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за учебната 2018/2019 година, Кампания 2 

 

 

Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за съответната учебна година, Кампания 2 

 

 

• забележка: За четири учебни години броят на децата, записани на детска 

градина, намалява, въпреки законовите промени, които налагат задължителното 

присъствие на децата от подготвителните групи в детската градина.  
 

№ 
Населено 

място 
ДГ 

Брой деца Брой персонал 

2-4-

годишни 

5-7-

годишни 

Общ 

брой 

деца 

От 

тях 

брой 

деца 

със 

СОП 

Педагоги- 

чески 

Непе- 

дагогически 
Общо 

От 

тях 

със 

СОП 

Общо 

От 

тях 

със 

СОП 

Учи- 

тели 

Други 

(по 

чл.211, 

ал.2 от 

ЗПУО) 

1 гр. Исперих „Слънце“ 51 – 49 – 100 – 9 – 9 

2 гр. Исперих „Щастливо 

детство“ 

46 – 53 – 99 – 9 – 7 

3 гр. Исперих „Първи юни“ 54 – 87 – 141 – 15 – 32 

4 гр. Исперих „Мечо Пух“ 38 – 59 1 97 1 9 – 9 

5 с. Делчево „Детелина“ 7 – 6 – 13 – 2 – 2 

6 с. Вазово „Кокиче“ 24 – 17 – 41 – 4 – 4 

7. с. Йонково „Кокиче“ 13 – 7 – 20 – 2 – 3 

8. с. Свещари „Радост“ 9 – 7 – 16 1 2 – 2 

9. 

с. Яким  

Груево „Осми март“ 6 – 8 

1 

14 

1 

2 

– 

3 

10. с. Тодорово „Братя Грим“ 13 – 7 – 20 – 2 – 4 

11. с. Китанчево 

„Щастливо 

детство“ 19 – 17 

– 

36 

– 

4 

– 

3 

12. с. М. Поровец 

„Щастливо 

детство“ 9 – 5 

– 

14 

– 

2 

– 

2 

13. с. Лудогорци „Дора Габе“ 17 – 23 – 40 – 4 – 4 

14. с. Подайва „Радост“ 
26 – 25 – 51 – 4 – 5 

 

Брой деца, записани на детска градина по учебни години 

2015/2016 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

765 746 698 702 
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Категорично влияние върху тази тенденция оказват засилващите се 

миграционни процеси, ниската раждаемост, а също и ниският социален статус на 

населението. 

Считано от 15.09.2016 г. по предложение на кмета и след решение на общинския 

съвет, поради недостатъчна пълняемост на групите, са закрити три детски градини – в 

с. Печеница, в с. М. Йонково, в с. Духовец. През септември 2017 година по същата 

причина са закрити още 7 детски градини в селата: Райнино, Белинци, Бърдоква, Голям 

Поровец, Къпиновци, Лъвино, Старо селище. 
 

През януари 2018 година с оглед на демографската криза в региона и ниските 

доходи, които хората получават бяха отменени таксите в детските градини. Това 

действие допринесе за увеличаване на посещаемостта в тях особено в села, в които се 

наблюдава изразено присъствие на семейства от уязвими групи. В детската градина в 

село Китанчево от тази учебна година /2018-2019/ вече има разкрита втора група. През 

предходни учебни години броят на децата в нея е толкова нисък, че се налага 

дофинансиране от страна на общинския бюджет. 

 

През 2018-2019 учебна година с децата от детските градини в общината работи 

психолог, тъй като през първите седем години от живота си те формират своите 

ценности, нагласи, характер и навици. От най-ранна детска възраст ще се работи по 

превенция на агресията и насилието.  

 



95 
 

№ 
Населено 

място 
Училища 

Финан-

сиране 

(общ./ 

дър-

жавно) 

Брой ученици Брой персонал 

Д
н

е
в

н
а
 ф

о
р

м
а
 н

а
 о

б
у
ч

ен
и

е 

В
е
ч

е
р

н
а

 ф
о

р
м

а
 н

а
 о

б
у

ч
е
н

и
е 

З
а

д
о
ч

н
а
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о

р
м

а
 н

а
 о

б
у

ч
е
н

и
е
 

И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
н

а
 ф

о
р

м
а

 н
а
 о

б
у

ч
ен

и
е
 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

н
а

 ф
о

р
м

а
 н

а
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б
у
ч
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и

е
 

Д
и

с
т
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н

ц
и

о
н

н
а
 ф

о
р

м
а
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а
 о

б
у
ч

ен
и

е
 

К
о
м

б
и

н
и

р
а

н
а

 ф
о

р
м

а
 н

а
 о

б
у
ч

е
н

и
е
 

О
б

у
ч

ен
и

е
 ч

р
е
з 

р
а
б

о
т
а

 

об-

що 

със 

СО

П 

Педагогически 

специалисти 

Непедагогиче

ски 

специалисти 

общо 

у
ч

и
т
ел

и
 

за
ет

и
 щ

а
т
о

в
е 

В
 т

.ч
. 
д
р

у
г
и

 (
п

о
 ч

л
.2

1
1
, 

 

а
л

.2
 о

т
 З

П
У

О
) 

п
е
р

со
н

а
л

 

за
ет

и
 щ

а
т
о

в
е 

п
е
р

со
н

а
л

 

за
ет

и
 щ

а
т
о

в
е 

1. 

гр. 

Исперих ОУ „Васил Априлов“  общинско 613 

– – 

5 – 

– – – 61

8 29 

6

8 

6

8 3 18 18 86 86 

2. 

гр. 

Исперих ОУ „Христо Ботев“  общинско 246 

– – 

– 1 

– – – 24

7 2 

2

5 

2

5 – 12 12 37 37 

3. с.Тодорово ОУ „Васил Левски“ общинско 50 – – – 6 – – – 56 3 6 8 2 5,5 5,5 13,5 13,5 

4. 

с.Лудогорц

и ОУ „Христо Ботев“  общинско 103 

– – – – – – – 10

3 – 

1

6 

1

6 

– 

5 5 21 21 

5. с. Подайва ОУ „Отец Паисий“  общинско 150 

– – – 3

2 

– – – 18

2 10 

2

0 

2

0 – 9 9 29 29 

6. с. Вазово ОУ „Никола Вапцаров“  общинско 95 

– – – 

6 

– – – 10

1 – 

1

3 

1

3 

– 

7 7 20 20 

7. с.Китанчев ОУ „Христо Ботев“  общинско 74 – – – 9 – – – 83 4 8 8 3 6 6 17 17 
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1.2. Основно, начално и средно образование: през учебната 2018/2019 г. общинската образователна система обхваща 9 

училища, от които: 7 основни (2 в град Исперих и 5 в общинските села: с. Лудогорци, с. Подайва, с. Вазово, с. Китанчево, с. Тодорово), 

1 профилирана гимназия и 1 професионална гимназия. 
Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за учебната 2018/2019 година, Кампания 2 

о 

8. 

гр. 

Исперих ПГ „В. Левски“  общинско 304 

– – – 1

6 

– – – 32

0 – 

2

5 

2

6 

1 

7 7 33 33 

9. 

гр. 

Исперих 

ПГ по СС „Хан 

Аспарух“  общинско 372 

– 

52 

– 1

1 

– – – 43

5 22 

3

9 

3

9 

3 

13 13 52 52 
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• забележка: За четири учебни години броят на учениците, записани в дневна 

форма на обучение в училищата на територията на общината, драстично намалява. 

През учебната 2016-2017 година в училищата на територията на община Исперих се 

обучават 2452 ученици, с 445 повече от учебната 2018-2019 година, когато са 2007 

ученици.    

Като основна причина за негативната тенденция към намаляване броя на учениците 

в училищата в общината са засилващите се миграционни процеси, ниската раждаемост, 

както и ниският социален статус на населението. Динамичните миграционни процеси 

довеждат до прекъсване на обучението на децата и учениците основно поради социални 

и семейни причини и заминаване в чужбина. 

 

 

Брой ученици, записани в ДФО по учебни години 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

2420 2452 2093 2007 
 

Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за съответната учебна година, Кампания 2 

 

• забележка: за учебната 2018/2019 г. Общински съвет – Исперих е утвърдил 30 

маломерни паралелки, от които 4 слети, в общинските училища. 

 

2. Деца и ученици 

 

2.1. Деца и ученици с изявени дарби 

 

2.1.1. Брой ученици с изявени дарби, класирани на призови места в 

национални и международни конкурси, олимпиади и състезания: 

Име на училището 
Брой деца 

2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово 2 4 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих 2 2 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 30 24 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих 2 3 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
5 10 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево 0 0 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци 0 0 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 0 0 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово 3 6 

ОБЩО: 44 49 

 

2.1.2. Брой ученици, участвали в състезания, конкурси и олимпиади 
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Име на училището 
Брой деца 

2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово 36 28 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих 50 52 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 460 400 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих 125 160 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
134 175 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево 4 4 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци 38 26 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 0 0 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово 10 20 

ОБЩО: 
857 865 

 

2.2. Брой деца и ученици в риск 
 

2.2.1. Брой деца и ученици в риск от отпадане от училище по данни на 

директори на учебни заведения: 

 

№ Населено място Институция 
Брой деца/ученици в 

риск 

1. с. Вазово ДГ „Кокиче“ 1 

2. с. Подайва ОУ „Отец Паисий“ 4 

3. гр. Исперих ДГ „Слънце“ 1 

4. с. М. Поровец ДГ „Щастливо детство“ 3 

5. с. Китанчево ОУ ,,Христо Ботев“ 5 

6. с. Вазово ОУ ,,Н. Й. Вапцаров“ 3 

 

 Рисковите фактори в средата, които повлияят на обучението на учениците, са 

нестабилната семейна среда и ниският социален статус на семействата, повечето от 

които проявяват склонност да ползват децата като работна ръка с цел допълнителни 

доходи в семейството; трудности при усвояването на учебния материал и 

неангажираност в училищния живот. 

 

Съгласно Глава 7 „а“ (Нова - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) от 

НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 

10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 

01.01.2019 г. Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.) образователните институции, в 

които има съсредоточаване на деца и ученици от уязвими групи, разполагат с 

допълнителни средства, които са предвидени за допълнителна работа с децата и 

родителите от тези рискови групи с цел да се предотврати рискът от отпадането на 

децата от системата на образованието.  
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Дванадесет от детските градини и училища на територията на общината попадат в 

тези рискови групи по критерий образователно ниво на родителите/настойниците – 

голям процент родители с по-ниско от основно образование, и за тях има предвидено 

финансиране. Там е назначен педагог, който провежда допълнителни занимания с децата 

– драматизации на приказки, организиране на празници по различни поводи и др., с 

оглед на това да се повиши интересът към детската градина и тя да стане още по-

привлекателно и желано място за тях.  

В някои от училищата директорите са назначили образователни медиатори, 

помощници на учителя, в други мотивират финансово служителите си за провеждане на 

допълнителни часове по български език.  

Добра възможност за намаляване броя на необхванатите и отпадащите ученици в 

задължителна училищна възраст се оказа изпълнението на РМС № 373 от 05.07.2017 г. и 

ПМС № 100 от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна 

работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Със заповеди на началника 

на РУО – Разград през учебните 2017/2018 и 2018/2019 година са сформирани екипи за 

обхват, които включват представители на ангажираните институции.  

На територията на общината има сформирани 7 екипа за обхват. При обходите 

служителите установяват, че огромна част от децата и учениците, които не посещават 

образователни заведения, са извън страната заедно със семействата си. За тях няма 

информация дали посещават, или не детски градини и училища. Предполага се, че по-

голямата част от тях продължават образованието си там.  

Педагогическите екипи на училищата в общината разработват свои политики за 

намаляване на процента на напусналите ученици. Успоредно с традиционните 

механизми за работа и превенция на случаите на преждевременно напускане във все 

повече училища се прилагат нови подходи, добри практики на други педагогически 

колективи, разработват се проекти, търси се съдействие от родителската общност за 

подобряване на училищната среда. 

 

 

2.2.2. Брой деца и ученици в риск /по справка от ОЗД/: 

 

№ Деца/ученици в риск 

2017 2018 

Брой 

 

Общо 

 

Брой 

 

Общо 

 

1 Изоставени на ниво родилен дом – 

 

 

 

204 

– 

 

 

 

172 

2 Настанени в ДДЛРГ – – 

3 Настанени в друго заведение 38 38 

4 Настанени при близки и роднини 53 46 

5 Ползващи услугата приемна грижа 23 23 
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6 Осиновени деца 5 3 

7 Жертви на насилие 5 3 

8 Деца с увреждания 3 – 

9 Извършили насилие 8 6 

10 Деца/ученици в многодетни семейства 10 10 

11 Случаи на работа по превенция на 

изоставянето 56 
36 

12 Деца на самотни родители – – 

13 Деца сираци 3 7 

 

Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение в община Исперих се осъществяват от Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. МК оказва съдействие 

на образователните институции за обхващане в училище на подлежащите на 

задължително образование деца и ограничаване на отпадането от училище на деца в 

криминогенен риск и криминални прояви, извършва дейности по ранна превенция и 

откриване на симптоми за извършване на криминални деяния, както и превантивна 

работа с родителите. 

 

2.3. Деца и ученици със специални образователни потребности (СОП): 

№ Населено място Институция Брой деца със СОП 

Детска градина 

1. гр. Исперих ДГ „Мечо Пух“ 1 

2. с. Свещари ДГ „Радост“ 1 

3. с. Яким Груево ДГ „Осми март“ 1 

Училище 

1. гр. Исперих ОУ „Христо Ботев“ 2 

2. с. Китанчево ОУ ,,Христо Ботев“ 4 

3. с. Тодорово ОУ “В.Левски“ 3 

4. гр. Исперих ОУ „Васил Априлов“ 29 

5. с. Подайва ОУ „Отец Паисий“ 10 
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Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за учебната 2018/2019 година, Кампания 2 

 

• забележка: В началото на учебната 2016-2017 г. децата със специални 

образователни потребности в училищата са 69 и са с 1 по-малко от предходната 2015-

2016 година /70/; в детските градини е записано 1 дете, през предходната учебна 

година е нямало деца със СОП. През 2018-2019 учебна година децата със СОП са 73, 3 

от тях са в детски градини. 

След направени заявки от директорите на съответните училища за 

допълнителната подкрепа на учениците в община Исперих Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Разград (РЦПППО) е 

осигурил следните специалисти:  

– 1 ресурсен учител;  

– 1 психолог; 

–  1 логопед. 
 

• училища, в които се обучават ученици със СОП, подпомагани от РЦПППО – 

Разград, на територията на община Исперих:  

Община Детска градина/ училище 
Брой деца/ 

ученици 

Брой 

деца/ 

ученици 

общо 

Исперих 

гр. Исперих, ОУ „Христо Ботев” 2 

12 

с. Тодорово, ОУ „Васил Левски”  3 

с. Китанчево, ОУ „Христо Ботев” 4 

гр. Исперих, ДГ „Мечо Пух“ 1 

с. Свещари, ДГ „Радост“ 1 

с. Яким Груево, ДГ „Осми март“ 1 

 

В ПГ по СС „Хан Аспарух” гр.Исперих са осигурени достъпна архитектурна, 

обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано 

оборудване, дидактически материали, методики и специалисти. Създадени са екипи за 

подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни 

потребности. Екипите включват ресурсен учител и психолог, класните ръководители в 

класовете с ученици със специални образователни потребности и учители от 

професионалната гимназия. 

Учениците със специални образователни потребности се обучават по рамкова 

програма А за професионално образование със степен на професионална квалификация – 

ПЪРВА. Професионалното им направление е производство на храни и напитки, 

професията – работник в хранително-вкусовата промишленост, а специалността –  

хранително-вкусова промишленост. 

Освен учебните предмети от общообразователната подготовка те изучават и 

следните предмети от професионалната подготовка: 

6. гр. Исперих ПГ по СС ”Хан Аспарух“ 22 
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– здравословни и безопасни условия на труд; 

– хигиена на храненето и хранително законодателство; 

– материалознание на суровините; 

– технология на специалността; 

– технологично обзавеждане. 

• видове учебни заведения, в които се осигурява ресурсно подпомагане от 

РЦПППО – Разград на територията на община Исперих 
 

Община ДГ ОУ ПГ Общо 

учебни 

заведения 

Исперих 
3 

3 1 6 

 

• справка за 

учениците по групи и класове – на територията на община 

Исперих  

 

Община III 

гр. 

IV 

гр. 

II 

кл. 

III 

кл. 

IV 

кл. 

V 

кл. 

VI 

кл. 

VII 

кл. 

Общо 

Исперих 2 1 1 2 2 2 1 1 12 

 

• данни за децата и учениците по видове увреждания 
 

Община 
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Исперих 2 1 – 3 – – – 2 1 – – 1 1 – 1 – 12 
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3. Състояние и предизвикателства пред общата подкрепа за личностно 

развитие 

3.1. Описание на наличните форми на обща подкрепа: общата подкрепа 

отговаря преди всичко на нуждата от превенция и навременно разпознаване на 

трудности в ученето при децата и учениците и на нуждата от разпознаване на дарбите на 

децата. В резултат от наблюденията си учителят организира преподаването съобразно 

потребностите и силните страни на децата и учениците. Успява аргументирано и 

навреме да посрещне със своето преподаване първите признаци на затруднения в 

ученето на всяко дете, както и да отдели допълнително внимание на децата, които се 

развиват в конкретна област на знанието, спорта или изкуствата, така че те да разгърнат 

своя потенциал.  

Общата подкрепа включва и всички допълнителни дейности, които помагат на 

децата и учениците да се развиват и учат – дейности за мотивация, допълнително 

обучение, превенция на психичното здраве, превенция на насилието и тормоза, политика 

за позитивна дисциплина, кариерно консултиране, здравна грижа, асистиране и прочие, 

които се изпълняват от помагащи и допълнителни специалисти в детската градина и в 

училището и от неспециализирания персонал. 

В хода на изготвяне на Анализа по смисъла на чл.178, ал.1 от ЗПУО стана ясно, че 

учителите използват активно в своята работа различните видове форми на обща 

подкрепа за личностно развитие: 

• екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти  – 

основно организационно средство за обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които 

се включват децата и учениците, за обмен на информация и добри практики между 

учителите; 

• допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона – 

осигуряване условия за допълнително обучение на учениците съобразно индивидуалните 

им интереси и потребности с цел развиване на способностите им, инициативността и 

предприемчивостта им; често се осъществява благодарение на одобрени проекти към 

МОН; 

• допълнителни модули за деца, които не владеят български език – поради 

наличието на деца билингви основен приоритет в работата на педагозите е 

осигуряването на допълнително обучение за усвояването на българския книжовен език с 

цел подпомагане на образователната интеграция (Глава втора от ЗПУО); 

• консултации по учебни предмети – достъпно за всички ученици; 

• кариерно ориентиране – включва дейности за информиране, диагностика, 

консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в 

техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване 

на връзка между училището и пазара на труда; в предучилищното образование се 

осъществяват взаимно допълващи се дейности за запознаване с професии чрез формите 

на педагогическото взаимодействие, по време на игра и на дейности по избор на детето, 

чрез провеждане на срещи с родители с различна професионална квалификация и други; 

• занимания по интереси – включват: 

– дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и 

творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, 

изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 

образование, образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за 

лидерство;  
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– дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и 

спортно-туристически участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, 

областно, национално и международно равнище;  

–  обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които 

се придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с чл. 

85, ал. 3 от ЗПУО.  

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите 

компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните 

науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците. 

Развива се интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, 

патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, 

насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.  

• библиотечно-информационно обслужване – училищата осигуряват свободен 

достъп на учениците до информация в библиотечния фонд и в глобалната мрежа с цел 

изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация. 

Чрез библиотечно-информационното обслужване се изграждат навици за непрекъснато 

самообразование и се мотивира личностното израстване и гражданската отговорност; 

• грижа за здравето – осигурява се въз основа на информация от родителя за 

здравословното състояние на детето/ученика и за проведени медицински изследвания и 

консултации; създадени са условия за достъп на децата и учениците до медицинско 

обслужване;  

• поощряване с морални и материални награди – при постигнати добри постижения 

в обучението, в заниманията по интереси и за участие в конкурси и състезания; 

• дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение – 

провеждат се тренинги с родители, ролеви игри с децата за разпознаване и овладяване на 

различните емоции, усвояване на определен модел на поведение и др.; в детските 

градини е осигурен психолог, който осигурява психологическа подкрепа на всички 

участници в образователния процес, предоставя методическа помощ на учителите за 

превенция на тормоза и насилието и за преодоляване на проблемното поведение на 

децата и учениците; извършва групова работа с децата; при необходимост работи със 

средата, в която е детето – семейството, връстниците; 

• ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения – 

осигуряване на консултации и допълнително обучение по учебни предмети при 

условията на ЗПУО; 

• логопедична работа – при установяване на необходимост.  

 

 

3.2. Състояние на общата подкрепа за личностно развитие 

3.2.1. Детски градини 
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Име на ДГ 
Създаден 

екип за 

подкрепа  

Създаден 

план за 

подкрепа  

Брой 

форми за 

осигуряв

ане на 

обща 

подкрепа 

Брой деца, 

получава

щи обща 

подкрепа 

ДГ “Първи юни“, гр.Исперих 1 1 6 141 

ДГ “Щастливо детство“, гр. Исперих 1 1 6 99 

ДГ “Мечо Пух“, гр. Исперих 1 1 6 97 

ДГ “Слънце“, гр. Исперих 1 1 6 100 

ДГ “Кокиче“, с. Йонково 1 1 6 20 

ДГ “Дора Габе“, с. Лудогорци 1 1 6 40 

ДГ “Осми март“, с. Як.Груево 1 1 6 14 

ДГ “Детелина“, с. Делчево 1 1 6 13 

ДГ “Братя Грим“, с.Тодорово 1 1 6 20 

ДГ “Щастливо детство“, с. Китанчево 1 1 6 36 

ДГ “Щастливо детство“, с. М.Поровец 1 1 6 14 

ДГ “Радост“, с. Свещари 1 1 6 16 

ДГ “Кокиче“, с. Вазово 1 1 6 41 

ДГ “Радост“ , с. Подайва 1 1 6 51 

ОБЩО: 14 14 6 702 
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3.2.2. Училища 

Име на училището 

Създаден екип за 

подкрепа  

Създаден план за 

подкрепа  

Брой форми за 

осигуряване на обща 

подкрепа 

Брой ученици, 

получаващи обща 

подкрепа 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих 1 1 1 1 3 3 0 5 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 1 1 1 1 3 3 20 60 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих 1 1 1 1 10 10 290 250 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
1          1 

1 1 8 10 10 12 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево 1 1 1 1 2 2 4 4 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци 0 0 0 0 0 0 80 0 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 1 1 1 1 1 1 47 47 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово 1 1 1 0 10 10 72 55 

ОБЩО: 7 7 7 6 – – 523 433 

 

Име на училището 

Осигуряване на 

допълнително 

обучение по 

предмети 

Брой ученици с 

осигурено 

допълнително 

обучение по 

предмети 

Брой ученици, 

включени в 

консултации по уч. 

предмет 

Брой ученици, 

ползващи библ.-инф. 

обслужване 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово 0 0 0 0 74 74 0 0 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих 0 0 0 0 0 0 69 72 
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ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 0 0 0 0 733 644 733 644 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих Да  Да 0 27 290 217 312 277 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
Да         Да 

5 10 15 12 378 461 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево Да Да 1 4 4 4 4 4 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци 0 0 0 0 148 116 75 55 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 0 0 0 0 167 167 167 167 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово Да Да 21 9 72 55 72 55 

ОБЩО: – – 27 50 1503 1289 1810   1735 

 

Име на училището 

Осигурено 

медицинско лице  

Брой ученици, 

получили стипендии 

Брой ученици, 

поощрени с морални 

и материални 

награди 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово Да Да 0 0 20 16 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих Да Да 72 85 25 30 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих Да Да 0 0 520 480 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих Да Да 0 0 148 160 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
Да Да 

85 92 95 120 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево Да Да 0 0 6 5 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци Да Да 0 0 20 30 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва Да Да 0 0 0 0 
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ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово Да Да 0 0 26 25 

ОБЩО: – – 157 177 860 866 

 

 

 

 

4. Състояние и предизвикателства пред допълнителната подкрепа за личностно развитие 

 

4.1. Описание на наличните форми на допълнителна подкрепа – допълнителната подкрепа за личностно развитие съгласно 

чл.187, ал.1 включва: 

1. работа с дете и ученик по конкретен случай; 

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на 

комуникативните нарушения и при физически увреждания; 

3. осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти; 

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания; 

5. ресурсно подпомагане. 

 

4.2. Състояние на допълнителната подкрепа в община Исперих 

 

4.2.1. Детски градини /2018-2019 учебна година/ 

 

Име на ДГ 

Брой деца, на 

които, след 

извършена оценка 

на 

индивидуалните 

потребности, е 

одобрена или 

отказана доп. 

подкрепа от 

Брой деца 

със СОП, 

участвали 

в 

конкурси, 

състезани

я, изяви 

Брой деца 

със СОП, с 

осигурена 

доп. 

подкрепа 

от други 

институци

и 
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РЕПЛРДУСОП 

одобрен

а 

отказан

а 

ДГ “Първи юни“, гр.Исперих 0 0 0 0 

ДГ “Щастливо детство“,  гр.Исперих 0 0 0 0 

ДГ “Мечо Пух“,  гр. Исперих 1 0 0 0 

ДГ “Слънце“, гр. Исперих 0 0 0 0 

ДГ “Кокиче“, с. Йонково 0 0 0 0 

ДГ “Дора Габе“, с. Лудогорци 0 0 0 0 

ДГ “Осми март“, с. Як.Груево 1 0 1 0 

ДГ “Детелина“, с. Делчево 0 0 0 0 

ДГ “Братя Грим“, с.Тодорово 0 0 0 0 

ДГ “Щастливо детство“, с. Китанчево 0 0 0 0 

ДГ “Щастливо детство“, с. М.Поровец 0 0 0 0 

ДГ “Радост“, с. Свещари 1 0 0 0 

ДГ “Кокиче“, с. Вазово 0 0 0 0 

ДГ “Радост“, с. Подайва 0 0 0 0 

                                                     ОБЩО: 3 0 1 0 
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Име на ДГ 

Брой 

психолози 

/на щат в 

Общинска 

администр

ация/ 

Брой 

логопеди 

на щат в 

ДГ 

ДГ “Първи юни“, гр.Исперих 1 0 

ДГ “Щастливо детство“, гр. Исперих 1 0 

ДГ “Мечо Пух“, гр. Исперих 1 0 

ДГ “Слънце“, гр. Исперих 1 0 

ДГ “Кокиче“, с. Йонково 1 0 

ДГ “Дора Габе“, с. Лудогорци 1 0 

ДГ “Осми март“, с. Як.Груево 1 0 

ДГ “Детелина“, с. Делчево 1 0 

ДГ “Братя Грим“, с.Тодорово 1 0 

ДГ “Щастливо детство“, с. Китанчево 1 0 

ДГ “Щастливо детство“, с. М.Поровец 1 0 

ДГ “Радост“, с. Свещари 1 0 

ДГ “Кокиче“, с. Вазово 1 0 

ДГ “Радост“ , с. Подайва 1 0 

ОБЩО: 1 0 

 

Име на училището Осигурен достъп за 

хора с увреждания 

Предприети мерки 

за достъп за хора с 

увреждания 

Нови кабинети, нова 

достъпна 

архитектурна среда 
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2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ДГ “Първи юни“, гр.Исперих Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Щастливо детство“, гр. Исперих Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Мечо Пух“, гр. Исперих Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Слънце“, гр. Исперих Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Кокиче“, с. Йонково Не Не Не  Не Не Не 

ДГ “Дора Габе“, с. Лудогорци Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Осми март“, с. Як.Груево Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Детелина“, с. Делчево Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Братя Грим“, с.Тодорово Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Щастливо детство“, с. Китанчево Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Щастливо детство“, с. М.Поровец Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Радост“, с. Свещари Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Кокиче“, с. Вазово Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Радост“ , с. Подайва Не Не Не Не Не Не 

 

4.2.2. Училища 

Име на училището 

Брой ученици, на които, 

след извършена оценка 

на индивидуалните 

потребности, е одобрена 

или отказана доп. 

подкрепа от 

РЕПЛРДУСОП 

Брой ученици със СОП, 

участвали в конкурси, 

състезания, изяви 

Брой ученици със 

СОП, с осигурена 

доп. подкрепа по 

проект 

„Включващо 

образование“ 

Брой ученици със 

СОП, с осигурена 

доп. подкрепа от 

други институции 
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одоб

рена 

отказ

ана 

одоб

рен

а 

отк

азан

а 

2016-2017 2017-2018 
2016-2017 2017-2018 2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. 

Вазово 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

ПГ „Васил Левски“  – гр. 

Исперих 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 0 0 1 0 28 22 33 29 0 0 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих 0 0 2 0 8 7 0 0 1 1 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
0 0 0 0 

18 20 0 0 1 1 

ОУ „Христо Ботев“ – с. 

Китанчево 
4 0 4 0 

4 4 0 1 1 1 

ОУ „Христо Ботев“ – с. 

Лудогорци 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово 3 0 4 0 3 4 0 0 1 0 

ОБЩО: 7 0 11 0 61 57 33 30 4 3 

 

Име на училището 

Брой ресурсни 

учители на щат в 

училището 

Брой психолози на 

щат в училището 

Брой логопеди на 

щат в училището 

Брой педагогически 

съветници на щат в 

училището 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих 0 0 0 0 0 0 1 1 
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ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 3 3 1 1 1 1 1 1 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
1 1 

0 0 0 0 0 0 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 0 1 0 0 0 0 0 0 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово 

0 0 

0 0 0 0 0 0 

ОБЩО: 4 5 1 1 1 1 2 2 

 

 

Име на училището 

Осигурен достъп за 

хора с увреждания 

Предприети мерки 

за достъп за хора с 

увреждания 

Нови кабинети, нова 

достъпна 

архитектурна среда 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово Не Не Не Не Не Не 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих Не Не Не Не Не Не 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих Да Да Да Да Не Не 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих Да Да Не Не Не Не 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
Да Да 

Да  Да Да Да 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево Не Не Да Не Не Не 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци Не Не Не Не Не Не 
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ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва Не Не Не Не Не Не 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово Не Не Не Не Не Да 
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4.3. Социални услуги в подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците 

4.3.1. На територията на община Исперих функционира Дневен център за деца и 

младежи с увреждания (ДЦДМУ). Дневният център е услуга, предоставяща 

специализирана подкрепа на деца и младежи в неравностойно положение. В ДЦДМУ се 

предлагат дневни занимания, които насърчават и поддържат уменията на децата и 

младежите, а в същото време и надграждат възможностите им за развитие. Дейностите, 

които осъществяват специалистите, са: психологическо консултиране; социална 

рехабилитация; логопедична работа; медицинска рехабилитация; педагогическа помощ 

за деца със специални образователни потребности; семейно консултиране; подкрепа за 

включващо обучение. Пред Центъра има изградена рампа за придвижване с инвалидни 

колички, както и пригодено място за извеждане на разходка. На потребителите с тежки 

физически увреждания е осигурен специализиран транспорт – извозване от дома до 

Центъра и обратно. Предлага се междинна закуска и обяд на потребителите с целодневен 

престой.  

 

4.3.2. Център за обществена подкрепа към КСУДС „Лудогорие“ – центърът за 

обществена подкрепа предлага комплекс от социални услуги за деца в риск и техните 

семейства.  

Основните цели на работа са превенция от отпадане на децата от училище: децата 

получават съдействие за получаване на образование, за развиване на творческите 

способности; децата със СОП се включват в групови дейности, оказва им се помощ да се 

впишат в социалната среда; провеждат се информационни срещи и обучения за деца, 

родители и учители по теми, свързани с проблемното поведение и неговото коригиране и 

др.; прави се оценка на риска; оценка на родителския капацитет; оказва се 

психологическа и педагогическа подкрепа на деца, жертви на насилие, работи се активно 

с деца с агресивно поведение. 

 

4.3.3. Център за работа с деца на улицата – центърът за работа с деца на 

улицата е социална услуга, разкрита към КСУДС „Лудогорие” от 01.01.2019 г. Тя 

включва комплекс от социални услуги, свързани с превенцията на попадането на деца на 

улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи 

трайно или частично на улицата, чрез индивидуална или групова работа с детето и 

неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-

хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. 
 

 

4.4. Дейности на читалища и спортни клубове в подкрепа на личностното 

развитие на децата 

• В читалище „Съзнание 1891“ гр. Исперих се предоставя възможност на 

децата и учениците да развиват своите интереси в областта на танците, музиката, спорта, 

театралното и изобразително изкуство.  

 

Група/школа/кръжок 
Брой обхванати 

деца/ученици 

Танцова формация „Исперихче” 52 
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Група/ 

школа/кръжок 

Вид на 

конкурса/състезанието 

(местен, регионален, 

национален) 

Година на 

участие 

Брой 

участници 

Брой деца, 

класирали се 

на призови 

места 

Танцова формация 

„Исперихче” с 

хореограф Росен 

Богданов 

 Международен конкурс за 

изкуства „Радост на брега” – 

2015, 2016 г;  

 Национален конкурс 

„БУКЕТ“ 

 Международен фолклорен 

фестивал в гр. Търгу Мореш 

– Румъния  

 Международен фолклорен 

фестивал „Радост на брега” 

– в гр. Ахелой. 

2018 г. 

 

 

2018 г. 

 

 

2017 г. 

 

2016 г. 

44 

 

 

44 

44 

 

 

44 

1 – първо място 

 

 

1 –първо място 

1 –първо място 

 

 

1 –първо място 

Детска музикална 

школа с 

ръководител Зорка 

Косева 

 Международен детски 

конкурс за  забавна музика 

„Слънце, радост, красота – 

2018” – гр. Несебър 

 Национален детски 

фестивал „Звезден път” – гр. 

Разград  

 Национален конкурс 

„БУКЕТ“  

 

2016 -2018 г. 

 

 

 

 

2016, 2017 г. 

 

2017г.,2018 г. 

3 2 – първо място 

1 – второ място 

дует 

 

 

1 – второ място 

Детска музикална 

школа с 

ръководител Алина 

Крачунова  

 Международен детски 

конкурс за забавна музика 

Несебър „Слънце, радост, 

красота”   

2016, 2017 г. 

 

 

 

2016 г. 

3 1 – първо  

място 

 

2 – второ място 

 

Детска музикална школа  10 

Детска музикална школа  10 

Балетна формация „ФОРТЕ” 33 

Детска вокална формация „Теменуга”  14 

Детска формация за Хип-хоп танци   30 

Клуб „Бит и традиция”  12 

Кръжок „Художествено слово“ 13 

Клуб по карате/джудо  11 

Детска музикална школа с класове по 

пиано и китара  16 

ОБЩО: 201 
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  Национален фестивал на 

руската песен – гр. Шумен  

 Националния фестивал на 

руската поезия, песен и 

танци „Пусть всегда будет 

солнце“   – гр. Казанлък  

 Национален конкурс 

„БУКЕТ“ 

 Национален детски 

фестивал „Звезден път” гр. 

Разград  

 

 

2016 г. 

 

 

 

2017, 2018 г. 

 

2016, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – първо място 

 

 

 

 

 

1 – първо място 

Балетна формация 

„ФОРТЕ” с 

ръководител 

Милена Милева 

 Международен детски 

конкурс за забавна музика 

„Слънце, радост, красота – 

2018” – гр. Несебър 

 Конкурс за популярна песен 

„Звезден път” – гр. Разград  

2016, 2017, 

2018 г. 

 

 

2016, 2017 г. 

11 1 – четвърто 

място 

Детска вокална 

формация 

„Теменуга” с 

ръководител 

Виолета Чикова 

Богатска 

 

 Международен детски 

конкурс за забавна музика 

Несебър „Слънце, радост, 

красота” –  2016 и 2017 г. 

 Международен фестивал на 

изкуствата „LE STELLE DI 

GARDA” GARDASANO – 

2017, гр. Сирмионе, Италия 

- 2017 г.  

2016 и 2017 г. 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

 

14 

 

 

 

14 

1 – първо място 

 

 

 

1 – първо място 

Детска формация 

за Хип-хоп танци  

с хореограф 

Гергана Карлос 

Мануел 

 14 Национален танцов 

фестивал  ,,Магията на 

танца – 2019 ” – гр. Шумен.  

 

2019 33 1 – първо място 

1 – второ място 

 

• Спортни клубове на територията на общината: 

 

№ 
Наименование на 

клуба 
Вид спорт Местонахождение Председател 

1. 
СНЦ "Футболен клуб 

"Бенковски – 2016" 
футбол гр. Исперих 

Трендафил 

Василев 

2. 
СНЦ "Футболен клуб 

Левски – Подайва" 
футбол 

с. Подайва, ул. "9-

ти Септември" № 

42 

Заид Кадир 
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3. 
СНЦ "Футболен клуб 

Стара сила" 
футбол 

с. Ст.селище, ул. 

"Н.Й.Вапцаров" № 

18 

Аксел Кючюк 

4. 

СНЦ "Ученически 

спортен клуб "Ханове 

2018" 

футбол, 

волейбол 

гр. Исперих, 

ПГ по СС "Хан 

Аспарух" 

Сунай Хакъ 

5. 
СНЦ "Футболен клуб 

Стрела" 
футбол 

с. Тодорово, 

ул."Васил Левски" 

№ 19 

Наджи Ахмед 

7. 

СНЦ "Спортен клуб 

по борба "Осман 

Дуралиев" 

борба 

с. Китанчево, 

ул."Йорданка 

Николова" № 19 

Бехчет Фикрет 

8. 

СНЦ "Колоклуб 

Димитровец – 

Исперих" 

колоездене 
гр. Исперих, ул. 

"Иван Вазов" № 6 

Димитър 

Балански 

9. 
СНЦ "Волейболен 

клуб "Хан Аспарух" 
волейбол 

гр. Исперих, 

ул."Панайот Волов" 

№ 15 

Иван Василев 

10. 
СНЦ "Адреналин в 

кръвта" 
мото клуб 

гр. Исперих, 

ул."Янтра" № 12 
Юнуз Ахмед 

11. 

СНЦ "Училищен 

спортен клуб "Васил 

Априлов" 

НСО 

гр. Исперих 

ул."Васил Левски" 

№ 78 

Пламен Цанев 

12. 

СНЦ "Спортен клуб 

по тенис на маса –

Исперих" 

тенис на 

маса 
гр. Исперих Дамян Милев 

 

 

4.5. Групи за занимания по интереси, сформирани в училищата във връзка с 
Наредба за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 

27.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г. Приета с ПМС 

№ 232 от 20.10.2017 г.), като част от общата и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците 
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Име на училището Сформирани групи за занимания по интереси 
 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово 1. Клуб „Занимателна математика“ 

2. Клуб „Тенис на маса“ 

3. Клуб „Аеробика“ 

4. Клуб „Изящни и приложни изкуства“ 

5. Клуб „Занимателна математика“ 

6. Клуб „Занимателна биология“ 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих 1. Клуб „Математика“ 

2. Клуб „Видеомонтаж“ 

3. Клуб „Логическа мисъл“ 

4. Клуб „Генийатор“ 

5. Клуб „Химията около нас“ 

6. Клуб „Здравни познания и оказване на долекарска помощ“ 

7. Клуб „Биологията на 21 век“ 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 27 групи – обхващат занимания по информационни технологии, 

приложно изкуство, спорт, математика, английски език, гражданско 

образование, български фолклор – песни и танци. 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих 1. „Забавна математика“ 

2. „DITSmart” 

3. „Сръчни ръце“ 
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4. „Веселите ноти“ 

5. „Природолюбители“ 

6. „Школа по родолюбие“ 

7. „Доброволен отряд – пазители на природата“ 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 

1. Волейболен клуб 

2. Клуб „Занимателна физика“ 

3. Клуб „Химията е живот“ 

4. „Английски език и литература – обичаи на англоговорящите страни“ 

5. „Технологии в помощ на историята“ 

6. „Родолюбие“ 

7. „Природата около нас“ 

8. „Екология“ 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево 1. „Занимателна математика“ 

2. „Млад природолюбител“ 

3. „Цветна палитра“ 

4. „Палитра“ 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци 1.   1. Клуб „Здрав дух, здраво тяло“ 

2. Клуб „Футбол“ 

3. Клуб „Родолюбец“ 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 1. Клуб „Математическа логика“ 

2. Клуб „Мултимедийна работилница“ 
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3. Клуб „Млад предприемач“ 

4. Клуб „С България в сърцето – моят роден край“ 

5. Клуб „Шарена шевица“ 

6. Клуб „Вълшебница от хартия“ 

7. Клуб „Баскетбол“ 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово 1. Клуб „Забавният свят на математиката“ 

2. Клуб „Магията на математиката“ 

3. Клуб „Приказен свят“ 

 

 

4.6. Работа по проекти като част от общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

Име/вид на проекта/ 

програмата 
Изпълняваща институция Цел на проекта/програмата 

„Училищен плод“ Всички детски градини и училища на 

територията на общината 

Основната цел, която е заложена в прилагането на 

схема „Училищен плод”, е грижата за здравето на 

децата, а именно да се увеличи делът на плодовете и 

зеленчуците в храненето на децата, особено във 

възрастта, когато се оформят хранителните им 

навици. 

„Училищно мляко“ Всички детски градини и училища на 

територията на общината 

Схемата се прилага с цел да се насърчат здравословни 

хранителни навици още в най-ранна възраст. 

Проект „Образователна 

интеграция на учениците от 

етническите малцинства в 

община Исперих”, реализиран с 

финансовата подкрепа на ОП 

Община Исперих – бенефициент 

– ОУ „Христо Ботев”, гр. Исперих, 

основен партньор на Община Исперих; 

– ОУ „Христо Ботев”, с. Китанчево; 

– ОУ „Христо Ботев”, с. Лудогорци; 

– ОУ „В. Априлов“, гр. Исперих; 

Проектът приключи през януари 2019 година. Целта 

на проекта беше да се привлекат и задържат 

учениците в училище през учебната година чрез 

желанието им да практикуват любими спортове и 

чрез включването им в допълнителни извънучилищни 
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„Наука и образование за 

интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове. 

– ОУ „Отец Паисий“, с. Подайва; 

– ПГ „Васил Левски“, гр. Исперих; 

– ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Вазово. 

занимания.  

Проект „Развитие на 

способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им 

за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, 

умения и компетентности (Твоят 

час)“ – фаза 1, финансиран от 

ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове. 

Всички училища на територията на 

общината 

Проектът се изпълнява през учебните 2016-2017 и 

2017-2018 години. Основна цел на проекта беше да се 

създадат условия за повишаване потенциала на 

учениците чрез допълване, развиване, надграждане на 

техните знания и компетентности, придобити в 

рамките на задължителната им подготовка в училище. 

Проект „Социално-

икономическа и образователна 

интеграция на етническите 

малцинства в Община Исперих“, 

финансиран от ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ и ОП 

„Наука и образование за 

интелигентен растеж“, 

съфинансиран от Европейския 

социален фонд. 

– Община Исперих; 

– Всички училища на територията 

на общината;  

– ДГ „Слънце“ – град Исперих. 

Проектът включва подобряване усвояването на 

българския език от ученици, за които той не е майчин 

и задържане в училище на застрашени от отпадане 

деца; създаване на условия за подобряване на 

взаимното опознаване, общуването и комуникацията 

между децата от различните етноси; включване на 

родители в различни съвместни дейности за 

привличането им в образователния процес и 

създаване на партньорство с училищните власти. 

Проект за предоставяне на Всички училища и детски градини на Целта на проекта е с предоставените средства да се 
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средства за подпомагане на 

физическото възпитание и 

спорта по реда на Постановление 

№ 129 на МС  

територията на общината подпомогнат физическото възпитание и спорта в 

учебните заведения. 

„Всеки ученик ще бъде 

отличник“ към АМАЛИПЕ 

– ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево Цел на на проекта е училището да стане 

привлекателно място за учениците, които не 

проявяват особен интерес към учебното съдържание, 

чрез откриване на области, в които съответният 

ученик може да покаже потенциал и да го развие. 

Европроект по Програма Еразъм 

+, Ключова дейност 2, 

„Стратегически партньорства“, 

Сектор „Училищно образование“ 

– Проект „Европейски кръг за 

наука и интердисциплинарни 

знания за всички ученици“ 

– ПГ по СС „Хан Аспарух“ в  

партньорство с училища от Румъния, 

Италия, Испания, Турция 

Основна цел на проекта е да се насърчи прилагането 

на интердисциплинарния подход при преподаването и 

усвояването на научните знания от учители и 

ученици. Тематиката на проекта е с екологична 

насоченост. 

Проект „Знаещи и можещи в 

Европа“ на ЦРЧР по Програма 

„Еразъм+“ КД 1 – 

„Професионално образование и 

обучение“ 

– ПГ по СС „Хан Аспарух“ Целта на проекта е да се даде възможност на 

учениците да надградят професионалните си знания и 

умения като осъществяват стаж по професията си в 

реална работна среда в две европейски държави – 

Италия и Испания. 

Проект „Топъл обяд“ на 

Областна организация БЧК, гр. 

Разград 

– ПГ по СС „Хан Аспарух“ Предоставя се топъл обяд на ученици в социално-

слабо положение. 

Проект на МОН – „Ученически 

практики“ чрез ОП „Наука и 

образование за интелигентен 

растеж“  

– ПГ по СС „Хан Аспарух“ Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на 

учениците в професионалните училища и адаптиране 

на професионалното образование и обучение (ПОО) 

към нуждите на пазара на труда. Цели се да се 

постигнат следните резултати, така че 

сътрудничеството между системите на ПОО и 

бизнеса в България да стане по-ефективно: 

• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса; 

• Подобряване на практическите умения на учениците 
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за работа в реална работна среда; 

• Подобряване на перспективите за успешна 

реализация на завършилите ПОО на пазара на труда. 

Проект VALDAMO на фондация 

„Америка за България“ 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва Работи се с деца в неравностойно положение. 

НП „Без свободен час“ – ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва Програмата е свързана с необходимостта от засилване 

на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол 

по отношение подобряване качеството на 

образованието чрез осигуряване на условия за 

непрекъснат образователен процес на децата и 

учениците в училищата, както и създаване на условия 

за опазване на живота и здравето им 

НП „С грижа за всеки ученик“ – ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва Повишаване качеството на образователния процес 

чрез осигуряване на допълнително обучение за 

учениците, които срещат трудности при постигане на 

очакваните резултати от обучението и се нуждаят от 

диференциран и/или индивидуален подход. 

НП „Развитие на системата на 

предучилищното образование“ 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва; 

– ДГ „Кокиче“ – с. Вазово; 

– ДГ „Радост“ – с. Подайва; 

– ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци; 

– ДГ „Слънце“ – гр. Исперих. 

Целта на програмата е повишаване на качеството на 

предучилищното образование и осигуряването на 

равен старт преди постъпване в училище чрез 

използването на съвременни дидактични материали и 

насърчаване участието на родителите; създаване на 

условия за оптимално физическо и личностно 

развитие на децата чрез осигуряване и приложение на 

съвременни дидактични материали; насърчаване на 

активното участие на родителите в процеса на 

предучилищното образование. 

Проект „В дълбините на 

космоса” - партньорски проект в 

Портала на eTwinning 

– ОУ „Христо Ботев”, гр. Исперих Проект, в който участват 40 учители и 415 ученици на 

възраст между 9 и 16 години от 29 училища от 

Италия, Португалия, Турция, Азербайджан, Грузия, 

Украйна, Македония, Литва, Албания, Румъния и 

България. Продължителността на проекта е 9 месеца. 

Работният език е английски. ОУ „Христо Ботев” 
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участва в проекта с един учител и с 11 ученици. 

 

Проект „Моята история е моята 

гордост” - партньорски проект в 

Портала на eTwinning 

 

– ОУ „Христо Ботев”, гр. Исперих Проектът се изпълнява в партньорство с 

Азербайджан, Румъния, Турция и Испания.  

Този проект  цели да повиши осведомеността за  

историческите места, включени в Списъка на 

световното културно и природно наследство на 

ЮНЕСКО и да проучи причините, поради които 

тези места са достойни за съхранение. Учениците 

изграждат познанията чрез интерактивни 

преживявания, предназначени да им помогнат да 

проучат историята по смислен и ангажиращ 

начин. Проектът също така спомага да се 

идентифицират исторически места в други 

държави и да се открие каква роля играят те в 

днешно време в държавите, в които се намират.  
ОУ „Христо Ботев” участва в проекта с един учител и 

с 4 ученици. 

Национална програма 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда” за 2017 г., 

Модул „Подобряване на 

условията за експериментална 

работа по природни науки” 

– ОУ „Христо Ботев”, гр. Исперих Усвоени са 1880,00 лв. по модул „Подобряване на 

условията за експериментална работа по природни 

науки” за закупуване на уреди, прибори, пособия, 

стъклария, реактиви, необходими за провеждане на 

лабораторни и експериментални дейности по учебния 

предмет Човекът и природата в VI клас. 

НП „С грижа за всеки ученик“ – ОУ „Васил Априлов“, гр. Исперих Подпомагане на обучението по български език и 

литература на ученици от II-VII клас. 

НП „ИКТ в системата на 

предучилищното и училищното 

образование“ 

– Всички детски градини на 

територията на общината; 

– ОУ „Х. Ботев“ – с. Лудогорци; 

– ПГ „Васил Левски“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Х. Ботев“ – гр. Исперих. 

Подобряване качеството и възможностите за 

електронно обучение в системата на предучилищното 

и училищното образование, достъп до съвременни 

информационни и комуникационни технологии, 

внедряване на иновативни съвременни обучителни 

методи и създаване на условия за обучение на 

педагогическите специалисти за ползването им. 
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НП „Обучение за  ИТ кариера“ – ПГ „Васил Левски“ – гр. Исперих Осъществява се обучение по програмиране за 

придобиване на професионална квалификация по 

професия „Приложен програмист“. Обучението се 

организира в свободното време на учениците. 

 

  



127 
 

III. SWOT анализ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Благоприятна образователна структура. 

 Разгърната училищна мрежа, 

гарантираща равномерен достъп до 

образование. 

 Разгърната мрежа от детски градини, 

осигуряваща възможност за пълен обхват на 

деца в предучилищна възраст. 

 Наличие на действащ механизъм за    

финансиране на делегираните от държавата 

дейности и местни дейности приходи по 

бюджета. 

 Определен стандарт за издръжка на дете 

и ученик за финансиране на делегираните от 

държавата дейности. 

 Прилагане на Системи за финансово 

управление и контрол. 

 Разработена система от мерки за 

осигуряване на достъпа до образование – 

безплатен транспорт; безплатни учебници и 

учебни помагала за всички ученици от I до VII 

клас; безплатни закуски І-ІV клас. 

 Допълнителна работа в училищата с 

изоставащи и надарени ученици. 

 Прилагане на иновативни методи на 

работа в училища и ДГ. 

 Създадени разнообразни условия за 

изява и участия в конкурси, конференции, 

олимпиади, спектакли, състезания, празнични 

програми, изложби, открити занимания за 

всяко дете и ученик, участващо във формите на 

извънкласна дейност. 

 Наличие на условия за квалификации и 

вътрешни квалификации на специалистите, 

работещи в детските и учебни заведения, 

провеждане на открити практики, съвместни 

инициативи и партньорство между учебни и 

детски заведения. 

 Наличие на професионална гимназия и 

условия за професионално насочване на 

подрастващите. 

 Недостатъчен човешки ресурс в 

детските градини и училищата за работа с 

деца със СОП – психолози, логопеди, 

слухово-речеви рехабилитатор, рехабилитатор 

за зрителни затруднения и други специалисти. 

 Обучение в слети паралелки, 

затрудняващо обучението. 

 Липса на ефективен механизъм за 

събиране на информация за учениците в 

чужбина. 

 Липса на интерес и слаба мотивация у 

децата от етническите малцинства да 

посещават училище. 

 Липса на млади педагогически кадри, 

резултат от непривлекателност на 

образователната професия. 

 Липса на възможности за участие на 

ЦПЛР в Национални програми на МОН - за 

проектно финансиране. 

 Агресия и недостатъчни социални 

умения за общуване у децата и учениците. 

 Неефективност на санкциите, 

предвидени в ЗПУО за родители, които не 

осигуряват присъствието на децата си в 

училище и ДГ. 

 Недостатъчен сграден фонд и сериозна 

необходимост от модернизация. 

 Необходимост от повишаване 

грамотността на учениците. 

 Липса на дългосрочна визия за 

развитие на местната икономика и на интерес 

на бизнеса от реализация на програми в 

образованието. 

 Ниска заинтересованост на родителите. 

 Ниска мотивация от страна на 

учениците за учене и развитие. 

 Лошо качество на материалите и 

консумативите. 

 Недостатъчно единодействие на част 

от педагогическата колегия при поставяне на 
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 Създадени условия и възможности за 

стимулиране постиженията на даровитите деца 

в различни дейности, в т. ч. и спорта. 

 Осигурен е равен достъп до качествена 

предучилищна подготовка и училищно 

образование. 

 Въведена задължителна предучилищна 

подготовка две години преди постъпване в 

първи клас. 

 Утвърдени правила за прием в първи 

клас и създадена организация за целодневно 

обучение. 

 Нов модел на финансиране,основан на 

единни разходни стандарти за издръжка на 1 

ученик, делегирани бюджети във всички 

училища и в някои детски градини. 

 Въведени основни компоненти на 

системата за национално стандартизирано 

външно оценяване – поетапно провеждане на 

външно оценяване в края на всеки етап; 

провеждане на задължителни  държавни 

зрелостни изпити за всички ученици, които 

завършват XII клас. 

 Включване на родителите в съвместни 

дейности. 

 Наличие на педагогически персонал с 

висока лична квалификация. 

 Наличие на гъвкава организация на 

формите и график на занимания, съобразно 

свободното време и интереси на участниците. 

 Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците. 

 Реализиране на проекти, финансирани 

със средства по различните оперативни 

програми, за да се осигури допълнителен 

финансов ресурс и дългосрочно положително 

въздействие върху местната общност. 

изискванията си към учениците, 

аргументиране на оценяването на 

постиженията на учениците. 

 Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба от страна на част от 

педагогическия персонал. 

 Все още не се отчитат в достатъчна 

степен индивидуалните особености на всяко 

дете и насочването на конкретен специалист 

за неговата интеграция и специална 

подготовка. 

 Недобра подкрепяща среда за децата и 

учениците със специални образователни 

потребности – липсват ресурсни учители, 

недостъпна архитектурна среда в много 

училища и ДГ. 

 Недостатъчен брой обучени учители за 

работа с деца със СОП. 

 Недобри материални условия в 

институциите по отношение на обучението на 

деца и ученици със СОП. 

 Постоянни и обемни изменения в 

нормативната уредба. 

 Голям обем нормативни актове, без 

конкретни указания, процедури и политика по 

прилагането им. 

 В началото на учебната 2018/2019 

година все още не са утвърдени държавни 

образователни стандарти за физическата среда 

и информационното и библиотечно 

осигуряване на детските градини, училищата 

и центровете за подкрепа за личностно 

развитие,за приобщаващо образование. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Обучение на педагози, педагогически 

съветници за работа по проблемите на 

ученическата агресия и формиране на 

социални умения у подрастващите. 

 Нередовна посещаемост на учебни 

занятия – заплаха от отпадане на учениците от 

училище. 

 Миграция на семействата и 
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 Осигуряване на подходяща среда и 

условия за привличане на млади специалисти с 

висше образование и стимулиране на 

професионалната мотивация. 

 Повишаване на привлекателността и на 

качеството на учебния процес и на училищната 

среда, както и създаване на подходяща среда за 

подкрепа на личностното развитие на 

учениците. 

 Квалификация на учителите за работа с 

деца и ученици в риск от отпадане. 

 Подобряване качеството на 

професионалното образование и осигуряване 

на условия за по-ефективни връзки с бизнеса. 

 Включване на родителите в 

инициативите  на училища и детски градини и 

подобряване на съвместни дейности с тях. 

 Сформиране на паралелки с конкретна 

насоченост към дадена културно-

образователна област. 

 Провеждане на по-ефективни 

квалификационни форми /дискусии, работа в 

групи, споделяне на добри практики/. 

 Разработване и управление на проекти. 

 Подобряване на здравословното хранене 

при ползване на безплатни закуски. 

 Осигуряване на столово хранене за             

социално-слаби ученици. 

 Внедряване на добри европейски 

практики в сферата на извънкласните 

дейности. 

 Развитие на публично-частното 

партньорство. 

обезлюдяване на региона. 

 Демографски срив, намаляване броя на 

децата и учениците през годините. 

 Опасност от закриване на учебни и 

детски заведения. 

 Езикова бариера при деца от етносите, 

затрудняваща учебния процес. 

 Засилване на диспропорциите в 

качеството на образованието между отделните 

училища и ДГ /град-село/. 

 Намаляващ интерес към учителската 

професия и като резултат застаряващ 

педагогически състав. Недостатъчен брой на 

младите висококвалифицирани и мотивирани 

специалисти в училище. 

 Изменения в законовата уредба. 

 Недостигащи финансови средства за 

осигуряване на подходяща образователна 

среда, съгласно държавните образователни 

изисквания. 

 

IV. Обобщение и изводи от анализа 
След изложената информация за състоянието на предучилищното и училищно 

образование на територията на община Исперих и взаимодействието между ключовите 

фактори в процеса на предоставяне на подкрепа за личностно развитие, се направи 

оценка, идентифицираха се нужди и се изведоха следните изводи: 

• необходимо е да се повишава средният брой ученици в паралелка на ниво 

община чрез ежегодно оптимизиране на паралелките; 

• поетапно да се намалява броят на слетите паралелки с цел подобряване на 

образователния процес; 
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• да продължи осъществяването на целодневна организация на учебния процес 

като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на 

специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване 

на потребности и интереси; 

• с цел да се отговори на изискванията за създаване на приобщаващо и 

подкрепящо образование за личностно развитие на децата и учениците, да се осигурят 

условия, както и екипи от висококвалифицирани специалисти: педагози, психолози, 

ресурсни учители, логопеди, които ще направят оценка и ще осъществят допълнителна 

подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация; 

• създаване на подходяща подкрепяща среда за деца със СОП повсеместно – 

достъпна архитектурна, обща и специализирана среда, технически средства, 

специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; 

• да се приложат различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО, с цел 

да се отговори на потребностите и да се даде достъп до образование, както и да се 

предотврати преждевременно отпадане и ранно напускане на училище; 

• повишаване на квалификациите и професионалната компетентност на 

педагогическите специалисти; 

• необходимо е разработване и прилагане на програма за кариерно ориентиране 

на учениците на ниво училище;  подпомагане на трудовата и професионалната 

реализация на завършващите средно образование; да се разработят инструменти за 

ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици, както и адаптиране 

на инструменти за целите на кариерното ориентиране на ученици със специални 

образователни потребности; да се създаде интегрирана система за реализация и заетост 

по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с 

изискванията на пазара на труда, за да се повиши мотивацията на учениците да 

завършат училище; 

• създаване на условия за сътрудничество между всички участници в 

образователния процес – учебни заведения, органи на местното самоуправление и 

Регионалното управление на образование, семействата и общността; 

• създаване на партньорска мрежа между професионалната гимназия и бизнеса в 

община Исперих за съвместно прилагане на метода „учене чрез работа”; 

• обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура; 

• стимулиране на развитието на образователния процес с цел подобряване на 

знанията, уменията и възможностите на децата и учениците;  

• включване на учениците в групи за допълнителна подготовка;  

• разширяване на извънкласните занимания съгласно интересите на учениците и 

внедряване на добри европейски практики в тази сфера; 

• да се разработят съвременни програми за избираеми и факултативни форми за 

придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на 

учениците; 

• да се обогати книжното богатство на библиотеките, за да станат любимо място 

за отдих и творчество; 

• разработване и актуализиране на законови и подзаконови нормативни 

документи. 

          

V. Заключение 
Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците трябва да осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите 

и уменията им и за пълноценното им участие в общността на детската градина и на 

училището. Тя трябва да се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни 
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потребности на всяко дете и на всеки ученик и чрез включване на ресурси, насочени 

към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на 

възможности за равноправен старт на децата и учениците в социалния живот и 

пълноценна личностна реализация.  

Подкрепата извежда на преден план сътрудничеството и загрижеността между 

всички участници в процеса на приобщаващото образование, за да се превърне детската 

градина/училището в територия с позитивен психоклимат, в среда на взаимно доверие 

и емоционално благополучие за изява на всяка индивидуалност.  

 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова– председател на ПК по « Образование, култура, 

спорт и туризъм» 

На заседание ПК по „  Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

25.03.2019 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф, като председател на участваща комисия. 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 

26.03.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения 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: 
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Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 17 8 3 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 661 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца 

и ученици от община Исперих. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Анализа на Областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

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. 
 

 

АНАЛИЗ 

на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Исперих 

 

I. Въведение 
1. Законови основания за разработване на анализа 

 Анализът на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в 

община Исперих е разработен в съответствие с изискванията на ЗПУО, влязъл в сила на 

01.08.2016г., във връзка чл.196, ал.1, според който областният управител организира 

разработването на областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците, въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община, на 

територията на областта.  

Законът за предучилищното и училищното образование внася ново качество в 

нашето образование като регламентира приобщаващото образование като неизменна 

част от правото на образование и въвежда осигуряването на условия за предоставяне на 

подкрепа за личностно развитие на децата – обща и допълнителна. Подкрепата за 

личностно развитие трябва да се предоставя на всяко дете и ученик, като се осигури 
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подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите 

и уменията им и бъде в съответствие с индивидуалните им образователни потребности. 

Анализът ще допринесе за установяване на реалните потребности и подобряване 

качеството на образование както и на подкрепата за личностно развитие на децата и 

учениците на територията на община Исперих. 

 

2. Цел и обхват на документа 

Основна цел на анализа е да очертае някои приоритетни потребности при 

определяне нуждите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, която 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование осигуряват, 

планиране и осигуряване на качествени образователни услуги: в съответствие с 

индивидуалните потребности на всяко дете и всеки ученик; чрез осигуряване на 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите 

и уменията; чрез осигуряване на подкрепа най-близко до мястото, където живее и учи 

всяко дете и всеки ученик; повишаване на качеството на услугите и подобряване на 

достъпа до тях от всички деца и ученици, живеещи на територията на община Исперих.  

След обстойното проучване на общата и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците, която институциите (детските градини, училищата, 

социални услуги за деца и лица) в системата на предучилищното и училищното 

образование на територията на община Исперих осигуряват, бяха определени следните 

приоритети в дейностите за подкрепа за личностно развитие: 

•регистрирани са потребности от предоставяне на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на деца със специални образователни потребности, с изявени 

дарби, в риск от социално изключване; 

•има недостиг на квалифицирани кадри за работа с деца със СОП и с изявени 

дарби; 

•подкрепата за личностно развитие трябва да отговоря на новите 

предизвикателства и да предлага нова визия за развитие пред традиционните 

образователни модели и традиционните форми на общуване, акцентът трябва да падне 

върху индивидуалността на детето; 

•на територията на община Исперих не съществува Център за подкрепа за 

личностното развитие на децата и учениците, както и център за ресурсно подпомагане, 

при установяване на потребност от такава подкрепа, грижата за децата и учениците ще 

бъде възлагана на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование; 

•необходимо е да се прилагат активни политики за реализиране на проекти, 

финансирани със средства по различните оперативни програми, за да се осигури 

допълнителен финансов ресурс и дългосрочно положително въздействие върху децата 

и учениците;   

•дейностите за подкрепа на личностното развитие подлежат на оптимизация в 

съответствие с разпоредбите на ЗПУО и налагат координираност между всички 

участници в образователния процес и органи на управление на централно и местно 

ниво. 

 

3. Връзки с други стратегически документи на национално, регионално и 

местно ниво 

За осъществяване на политиката в сферата на образованието в Община Исперих 

са приети и действат нормативни документи: 

План за 2019 година за изпълнение на Националната стратегия за младежта 

(2010-2020г.); 
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План за развитие на социалните услуги в община Исперих; 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020г.); 

Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.; 

План за действие на Община Исперих за интеграция на ромите (2015-2020г.). 

 

4. Методика и участници в процеса на разработване на анализа 

В съответствие с чл. 174, ал. 1 от ЗПУО осигуряването на подкрепата за 

личностно развитие на децата и учениците от институциите в СПУО трябва да се 

осъществява съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на 

социални услуги. В процеса на събиране на информация, необходима за изготвянето на 

Анализа, се включиха представители на всички заинтересовани страни от общината: 

•Общинска администрация; 

•училища; 

•детски градини; 

•ЦОП към КСУДС „Лудогорие“; 

•Дирекция „Социално подпомагане; 

•ДЦДМУ. 

В хода на изготвяне на Анализа и с оглед на натрупаната от заинтересованите 

страни информация са фиксирани проблемите в образователната сфера, 

идентифицирани са потребностите на конкретните рискови групи, тенденциите в 

развитието на дейностите за подкрепа на личностното развитие на територията на 

общината и възможностите за осъществяване на планираните действия.  

 

 

II. Състояние и предизвикателства 
3. Обща картина на образователната система в общината 

–  Демографска картина и тенденции  

Демографското състояние на община Исперих следва тенденциите в развитието 

на демографията на страната като цяло – населението намалява. Възрастовата 

структура е силно влошена – намалява броят на жените в детеродна възраст, а 

възпроизводството е с отрицателен естествен прираст. Наблюдава се интензивна 

миграция, насочена предимно към големите икономически центрове на страната и към 

Чужбина. Тенденцията е напускане на общината предимно от млади хора в активна 

работоспособна и репродуктивна възраст. 

Подобряването на икономическото развитие в общината би довело до частично 

решаване на проблемите. Необходима е целенасочена държавна политика за развитието 

на селата и малките градове, в противен случай тенденцията към депопулация ще 

продължи.  

Община Исперих се стреми да създава условия и възможности за 

усъвършенстване на образователната система и осигуряване на различни видове и 

степени образование. На територията на общината функционира образователна 

инфраструктура, която включва институции на предучилищното обучение, общо, 

профилирано и професионално образование. До всички средищни училища и детски 

градини е осигурен безплатен транспорт за учители, деца и ученици. Отрицателната 

демографска статистика обаче води до съществуването на паралелки/групи с 

минимален и под минималния брой деца/ученици. 

 

– Брой паралелки, деца, ученици, педагогически и непедагогически персонал 

по учебни заведения 
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 На територията на община Исперих функционират 9 общински училища – две 

средни и седем основни, 14 детски градини – 4 в града и 10 по селата. Една от 

градските градини е с яслени групи, а в училището в с. Подайва има подготвителна 

група. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Предучилищно обучение: 

 

Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за учебната 2018/2019 година, Кампания 2 

 

 

Брой деца, записани на детска ясла 

2015/2016 

уч. година 

2016/2017  

уч. година 

2017/2018 

уч. година 

43 50 74 

 

Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за съответната учебна година, Кампания 2 

 

• забележка: През последните три учебни години се наблюдава благоприятна 

тенденция броят на децата в яслените групи да нараства. По време на учебната 

2017-2018 година беше разкрита допълнително една яслена група, с която общият 

брой на групите стана четири. От 2015-2016 учебна година до момента броят на 

децата се е увеличил почти двойно.  

№ 
Населено 

място 

ДГ /яслени 

групи/ 

Брой деца Брой персонал 

1-2-годишни 2-3-годишни 

Общ 

брой 

деца 

От 

тях 

брой 

деца 

със 

СОП 

Педагогически 

 

Непедагоги 

чески 
общо 

От 

тях 

със 

СОП 

общо 

От 

тях 

със 

СОП 

Мед. 

сестри 

Други 

(по 

чл.211, 

ал.2 от 

ЗПУО) 

1 

гр. 

Исперих 

„Първи 

юни“ 
1 

_ 
78 

_ 
79 

_ 
8 

_ 
13 

Брой деца в подготвителна група 

към  ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 
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Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за съответната учебна година, Кампания 2 

 

 

2015/2016 

уч. година 

2016/2017 

уч. година 

2017/2018 

уч. година 

2018/2019 

уч. година 

20 15 14 14 
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Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за учебната 2018/2019 година, Кампания 2 

 

 

Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за съответната учебна година, Кампания 2 

 

 

№ 
Населено 

място 
ДГ 

Брой деца Брой персонал 

2-4-

годишни 

5-7-

годишни 

Общ 

брой 

деца 

От 

тях 

брой 

деца 

със 

СОП 

Педагоги- 

чески 

Непе- 

дагогически 
Общо 

От 

тях 

със 

СОП 

Общо 

От 

тях 

със 

СОП 

Учи- 

тели 

Други 

(по 

чл.211, 

ал.2 от 

ЗПУО) 

1 гр. Исперих „Слънце“ 51 – 49 – 100 – 9 – 9 

2 гр. Исперих „Щастливо 

детство“ 

46 – 53 – 99 – 9 – 7 

3 гр. Исперих „Първи юни“ 54 – 87 – 141 – 15 – 32 

4 гр. Исперих „Мечо Пух“ 38 – 59 1 97 1 9 – 9 

5 с. Делчево „Детелина“ 7 – 6 – 13 – 2 – 2 

6 с. Вазово „Кокиче“ 24 – 17 – 41 – 4 – 4 

7. с. Йонково „Кокиче“ 13 – 7 – 20 – 2 – 3 

8. с. Свещари „Радост“ 9 – 7 – 16 1 2 – 2 

9. 

с. Яким  

Груево „Осми март“ 6 – 8 

1 

14 

1 

2 

– 

3 

10. с. Тодорово „Братя Грим“ 13 – 7 – 20 – 2 – 4 

11. с. Китанчево 

„Щастливо 

детство“ 19 – 17 

– 

36 

– 

4 

– 

3 

12. с. М. Поровец 

„Щастливо 

детство“ 9 – 5 

– 

14 

– 

2 

– 

2 

13. с. Лудогорци „Дора Габе“ 17 – 23 – 40 – 4 – 4 

14. с. Подайва „Радост“ 
26 – 25 – 51 – 4 – 5 

 

Брой деца, записани на детска градина по учебни години 

2015/2016 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

765 746 698 702 
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• забележка: За четири учебни години броят на децата, записани на детска 

градина, намалява, въпреки законовите промени, които налагат задължителното 

присъствие на децата от подготвителните групи в детската градина.  
 

Категорично влияние върху тази тенденция оказват засилващите се 

миграционни процеси, ниската раждаемост, а също и ниският социален статус на 

населението. 

Считано от 15.09.2016 г. по предложение на кмета и след решение на общинския 

съвет, поради недостатъчна пълняемост на групите, са закрити три детски градини – в 

с. Печеница, в с. М. Йонково, в с. Духовец. През септември 2017 година по същата 

причина са закрити още 7 детски градини в селата: Райнино, Белинци, Бърдоква, Голям 

Поровец, Къпиновци, Лъвино, Старо селище. 
 

През януари 2018 година с оглед на демографската криза в региона и ниските 

доходи, които хората получават бяха отменени таксите в детските градини. Това 

действие допринесе за увеличаване на посещаемостта в тях особено в села, в които се 

наблюдава изразено присъствие на семейства от уязвими групи. В детската градина в 

село Китанчево от тази учебна година /2018-2019/ вече има разкрита втора група. През 

предходни учебни години броят на децата в нея е толкова нисък, че се налага 

дофинансиране от страна на общинския бюджет. 

 

През 2018-2019 учебна година с децата от детските градини в общината работи 

психолог, тъй като през първите седем години от живота си те формират своите 

ценности, нагласи, характер и навици. От най-ранна детска възраст ще се работи по 

превенция на агресията и насилието.  
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№ 
Населено 

място 
Училища 

Финан-

сиране 

(общ./ 

дър-

жавно) 

Брой ученици Брой персонал 

Д
н

е
в

н
а
 ф

о
р

м
а
 н

а
 о

б
у
ч

ен
и

е 

В
е
ч

е
р

н
а

 ф
о

р
м

а
 н

а
 о

б
у

ч
е
н

и
е 

З
а

д
о
ч

н
а

 ф
о

р
м

а
 н

а
 о

б
у

ч
е
н

и
е
 

И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
н

а
 ф

о
р

м
а

 н
а
 о

б
у

ч
ен

и
е
 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

н
а

 ф
о

р
м

а
 н

а
 о

б
у
ч

ен
и

е
 

Д
и

с
т
а
н

ц
и

о
н

н
а
 ф

о
р

м
а
 н

а
 о

б
у
ч

ен
и

е
 

К
о
м

б
и

н
и

р
а

н
а

 ф
о

р
м

а
 н

а
 о

б
у
ч

е
н

и
е
 

О
б

у
ч

ен
и

е
 ч

р
е
з 

р
а
б

о
т
а

 

об-

що 

със 

СО

П 

Педагогически 

специалисти 

Непедагогиче

ски 

специалисти 

общо 

у
ч

и
т
ел

и
 

за
ет

и
 щ

а
т
о

в
е 

В
 т

.ч
. 
д
р

у
г
и

 (
п

о
 ч

л
.2

1
1
, 

 

а
л

.2
 о

т
 З

П
У

О
) 

п
е
р

со
н

а
л

 

за
ет

и
 щ

а
т
о

в
е 

п
е
р

со
н

а
л

 

за
ет

и
 щ

а
т
о

в
е 

1. 

гр. 

Исперих ОУ „Васил Априлов“  общинско 613 

– – 

5 – 

– – – 61

8 29 

6

8 

6

8 3 18 18 86 86 

2. 

гр. 

Исперих ОУ „Христо Ботев“  общинско 246 

– – 

– 1 

– – – 24

7 2 

2

5 

2

5 – 12 12 37 37 

3. с.Тодорово ОУ „Васил Левски“ общинско 50 – – – 6 – – – 56 3 6 8 2 5,5 5,5 13,5 13,5 

4. 

с.Лудогорц

и ОУ „Христо Ботев“  общинско 103 

– – – – – – – 10

3 – 

1

6 

1

6 

– 

5 5 21 21 

5. с. Подайва ОУ „Отец Паисий“  общинско 150 

– – – 3

2 

– – – 18

2 10 

2

0 

2

0 – 9 9 29 29 

6. с. Вазово ОУ „Никола Вапцаров“  общинско 95 

– – – 

6 

– – – 10

1 – 

1

3 

1

3 

– 

7 7 20 20 

7. с.Китанчев ОУ „Христо Ботев“  общинско 74 – – – 9 – – – 83 4 8 8 3 6 6 17 17 
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1.2. Основно, начално и средно образование: през учебната 2018/2019 г. общинската образователна система обхваща 9 

училища, от които: 7 основни (2 в град Исперих и 5 в общинските села: с. Лудогорци, с. Подайва, с. Вазово, с. Китанчево, с. Тодорово), 

1 профилирана гимназия и 1 професионална гимназия. 
Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за учебната 2018/2019 година, Кампания 2 

о 

8. 

гр. 

Исперих ПГ „В. Левски“  общинско 304 

– – – 1

6 

– – – 32

0 – 

2

5 

2

6 

1 

7 7 33 33 

9. 

гр. 

Исперих 

ПГ по СС „Хан 

Аспарух“  общинско 372 

– 

52 

– 1

1 

– – – 43

5 22 

3

9 

3

9 

3 

13 13 52 52 
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• забележка: За четири учебни години броят на учениците, записани в дневна 

форма на обучение в училищата на територията на общината, драстично намалява. 

През учебната 2016-2017 година в училищата на територията на община Исперих се 

обучават 2452 ученици, с 445 повече от учебната 2018-2019 година, когато са 2007 

ученици.    

Като основна причина за негативната тенденция към намаляване броя на учениците 

в училищата в общината са засилващите се миграционни процеси, ниската раждаемост, 

както и ниският социален статус на населението. Динамичните миграционни процеси 

довеждат до прекъсване на обучението на децата и учениците основно поради социални 

и семейни причини и заминаване в чужбина. 

 

 

Брой ученици, записани в ДФО по учебни години 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

2420 2452 2093 2007 
 

Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за съответната учебна година, Кампания 2 

 

• забележка: за учебната 2018/2019 г. Общински съвет – Исперих е утвърдил 30 

маломерни паралелки, от които 4 слети, в общинските училища. 

 

4. Деца и ученици 

 

2.1. Деца и ученици с изявени дарби 

 

2.1.1. Брой ученици с изявени дарби, класирани на призови места в 

национални и международни конкурси, олимпиади и състезания: 

Име на училището 
Брой деца 

2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово 2 4 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих 2 2 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 30 24 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих 2 3 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
5 10 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево 0 0 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци 0 0 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 0 0 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово 3 6 

ОБЩО: 44 49 

 

2.1.2. Брой ученици, участвали в състезания, конкурси и олимпиади 
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Име на училището 
Брой деца 

2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово 36 28 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих 50 52 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 460 400 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих 125 160 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
134 175 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево 4 4 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци 38 26 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 0 0 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово 10 20 

ОБЩО: 
857 865 

 

2.2. Брой деца и ученици в риск 
 

2.2.1. Брой деца и ученици в риск от отпадане от училище по данни на 

директори на учебни заведения: 

 

№ Населено място Институция 
Брой деца/ученици в 

риск 

1. с. Вазово ДГ „Кокиче“ 1 

2. с. Подайва ОУ „Отец Паисий“ 4 

3. гр. Исперих ДГ „Слънце“ 1 

4. с. М. Поровец ДГ „Щастливо детство“ 3 

5. с. Китанчево ОУ ,,Христо Ботев“ 5 

6. с. Вазово ОУ ,,Н. Й. Вапцаров“ 3 

 

 Рисковите фактори в средата, които повлияят на обучението на учениците, са 

нестабилната семейна среда и ниският социален статус на семействата, повечето от 

които проявяват склонност да ползват децата като работна ръка с цел допълнителни 

доходи в семейството; трудности при усвояването на учебния материал и 

неангажираност в училищния живот. 

 

Съгласно Глава 7 „а“ (Нова - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) от 

НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 

10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 

01.01.2019 г. Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.) образователните институции, в 

които има съсредоточаване на деца и ученици от уязвими групи, разполагат с 

допълнителни средства, които са предвидени за допълнителна работа с децата и 

родителите от тези рискови групи с цел да се предотврати рискът от отпадането на 

децата от системата на образованието.  
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Дванадесет от детските градини и училища на територията на общината попадат в 

тези рискови групи по критерий образователно ниво на родителите/настойниците – 

голям процент родители с по-ниско от основно образование, и за тях има предвидено 

финансиране. Там е назначен педагог, който провежда допълнителни занимания с децата 

– драматизации на приказки, организиране на празници по различни поводи и др., с 

оглед на това да се повиши интересът към детската градина и тя да стане още по-

привлекателно и желано място за тях.  

В някои от училищата директорите са назначили образователни медиатори, 

помощници на учителя, в други мотивират финансово служителите си за провеждане на 

допълнителни часове по български език.  

Добра възможност за намаляване броя на необхванатите и отпадащите ученици в 

задължителна училищна възраст се оказа изпълнението на РМС № 373 от 05.07.2017 г. и 

ПМС № 100 от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна 

работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Със заповеди на началника 

на РУО – Разград през учебните 2017/2018 и 2018/2019 година са сформирани екипи за 

обхват, които включват представители на ангажираните институции.  

На територията на общината има сформирани 7 екипа за обхват. При обходите 

служителите установяват, че огромна част от децата и учениците, които не посещават 

образователни заведения, са извън страната заедно със семействата си. За тях няма 

информация дали посещават, или не детски градини и училища. Предполага се, че по-

голямата част от тях продължават образованието си там.  

Педагогическите екипи на училищата в общината разработват свои политики за 

намаляване на процента на напусналите ученици. Успоредно с традиционните 

механизми за работа и превенция на случаите на преждевременно напускане във все 

повече училища се прилагат нови подходи, добри практики на други педагогически 

колективи, разработват се проекти, търси се съдействие от родителската общност за 

подобряване на училищната среда. 

 

 

2.2.2. Брой деца и ученици в риск /по справка от ОЗД/: 

 

№ Деца/ученици в риск 

2017 2018 

Брой 

 

Общо 

 

Брой 

 

Общо 

 

1 Изоставени на ниво родилен дом – 

 

 

 

204 

– 

 

 

 

172 

2 Настанени в ДДЛРГ – – 

3 Настанени в друго заведение 38 38 

4 Настанени при близки и роднини 53 46 

5 Ползващи услугата приемна грижа 23 23 
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6 Осиновени деца 5 3 

7 Жертви на насилие 5 3 

8 Деца с увреждания 3 – 

9 Извършили насилие 8 6 

10 Деца/ученици в многодетни семейства 10 10 

11 Случаи на работа по превенция на 

изоставянето 56 
36 

12 Деца на самотни родители – – 

13 Деца сираци 3 7 

 

Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение в община Исперих се осъществяват от Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. МК оказва съдействие 

на образователните институции за обхващане в училище на подлежащите на 

задължително образование деца и ограничаване на отпадането от училище на деца в 

криминогенен риск и криминални прояви, извършва дейности по ранна превенция и 

откриване на симптоми за извършване на криминални деяния, както и превантивна 

работа с родителите. 

 

2.3. Деца и ученици със специални образователни потребности (СОП): 

№ Населено място Институция Брой деца със СОП 

Детска градина 

1. гр. Исперих ДГ „Мечо Пух“ 1 

2. с. Свещари ДГ „Радост“ 1 

3. с. Яким Груево ДГ „Осми март“ 1 

Училище 

1. гр. Исперих ОУ „Христо Ботев“ 2 

2. с. Китанчево ОУ ,,Христо Ботев“ 4 

3. с. Тодорово ОУ “В.Левски“ 3 

4. гр. Исперих ОУ „Васил Априлов“ 29 

5. с. Подайва ОУ „Отец Паисий“ 10 



146 
 

Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за учебната 2018/2019 година, Кампания 2 

 

• забележка: В началото на учебната 2016-2017 г. децата със специални 

образователни потребности в училищата са 69 и са с 1 по-малко от предходната 2015-

2016 година /70/; в детските градини е записано 1 дете, през предходната учебна 

година е нямало деца със СОП. През 2018-2019 учебна година децата със СОП са 73, 3 

от тях са в детски градини. 

След направени заявки от директорите на съответните училища за 

допълнителната подкрепа на учениците в община Исперих Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Разград (РЦПППО) е 

осигурил следните специалисти:  

– 1 ресурсен учител;  

– 1 психолог; 

–  1 логопед. 
 

• училища, в които се обучават ученици със СОП, подпомагани от РЦПППО – 

Разград, на територията на община Исперих:  

Община Детска градина/ училище 
Брой деца/ 

ученици 

Брой 

деца/ 

ученици 

общо 

Исперих 

гр. Исперих, ОУ „Христо Ботев” 2 

12 

с. Тодорово, ОУ „Васил Левски”  3 

с. Китанчево, ОУ „Христо Ботев” 4 

гр. Исперих, ДГ „Мечо Пух“ 1 

с. Свещари, ДГ „Радост“ 1 

с. Яким Груево, ДГ „Осми март“ 1 

 

В ПГ по СС „Хан Аспарух” гр.Исперих са осигурени достъпна архитектурна, 

обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано 

оборудване, дидактически материали, методики и специалисти. Създадени са екипи за 

подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни 

потребности. Екипите включват ресурсен учител и психолог, класните ръководители в 

класовете с ученици със специални образователни потребности и учители от 

професионалната гимназия. 

Учениците със специални образователни потребности се обучават по рамкова 

програма А за професионално образование със степен на професионална квалификация – 

ПЪРВА. Професионалното им направление е производство на храни и напитки, 

професията – работник в хранително-вкусовата промишленост, а специалността –  

хранително-вкусова промишленост. 

Освен учебните предмети от общообразователната подготовка те изучават и 

следните предмети от професионалната подготовка: 

6. гр. Исперих ПГ по СС ”Хан Аспарух“ 22 
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– здравословни и безопасни условия на труд; 

– хигиена на храненето и хранително законодателство; 

– материалознание на суровините; 

– технология на специалността; 

– технологично обзавеждане. 

• видове учебни заведения, в които се осигурява ресурсно подпомагане от 

РЦПППО – Разград на територията на община Исперих 
 

Община ДГ ОУ ПГ Общо 

учебни 

заведения 

Исперих 
3 

3 1 6 

 

• справка за 

учениците по групи и класове – на територията на община 

Исперих  

 

Община III 

гр. 

IV 

гр. 

II 

кл. 

III 

кл. 

IV 

кл. 

V 

кл. 

VI 

кл. 

VII 

кл. 

Общо 

Исперих 2 1 1 2 2 2 1 1 12 

 

• данни за децата и учениците по видове увреждания 
 

Община 
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Исперих 2 1 – 3 – – – 2 1 – – 1 1 – 1 – 12 
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3. Състояние и предизвикателства пред общата подкрепа за личностно 

развитие 

3.1. Описание на наличните форми на обща подкрепа: общата подкрепа 

отговаря преди всичко на нуждата от превенция и навременно разпознаване на 

трудности в ученето при децата и учениците и на нуждата от разпознаване на дарбите на 

децата. В резултат от наблюденията си учителят организира преподаването съобразно 

потребностите и силните страни на децата и учениците. Успява аргументирано и 

навреме да посрещне със своето преподаване първите признаци на затруднения в 

ученето на всяко дете, както и да отдели допълнително внимание на децата, които се 

развиват в конкретна област на знанието, спорта или изкуствата, така че те да разгърнат 

своя потенциал.  

Общата подкрепа включва и всички допълнителни дейности, които помагат на 

децата и учениците да се развиват и учат – дейности за мотивация, допълнително 

обучение, превенция на психичното здраве, превенция на насилието и тормоза, политика 

за позитивна дисциплина, кариерно консултиране, здравна грижа, асистиране и прочие, 

които се изпълняват от помагащи и допълнителни специалисти в детската градина и в 

училището и от неспециализирания персонал. 

В хода на изготвяне на Анализа по смисъла на чл.178, ал.1 от ЗПУО стана ясно, че 

учителите използват активно в своята работа различните видове форми на обща 

подкрепа за личностно развитие: 

• екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти  – 

основно организационно средство за обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които 

се включват децата и учениците, за обмен на информация и добри практики между 

учителите; 

• допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона – 

осигуряване условия за допълнително обучение на учениците съобразно индивидуалните 

им интереси и потребности с цел развиване на способностите им, инициативността и 

предприемчивостта им; често се осъществява благодарение на одобрени проекти към 

МОН; 

• допълнителни модули за деца, които не владеят български език – поради 

наличието на деца билингви основен приоритет в работата на педагозите е 

осигуряването на допълнително обучение за усвояването на българския книжовен език с 

цел подпомагане на образователната интеграция (Глава втора от ЗПУО); 

• консултации по учебни предмети – достъпно за всички ученици; 

• кариерно ориентиране – включва дейности за информиране, диагностика, 

консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в 

техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване 

на връзка между училището и пазара на труда; в предучилищното образование се 

осъществяват взаимно допълващи се дейности за запознаване с професии чрез формите 

на педагогическото взаимодействие, по време на игра и на дейности по избор на детето, 

чрез провеждане на срещи с родители с различна професионална квалификация и други; 

• занимания по интереси – включват: 

– дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и 

творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, 

изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 

образование, образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за 

лидерство;  



149 
 

– дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и 

спортно-туристически участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, 

областно, национално и международно равнище;  

–  обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които 

се придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с чл. 

85, ал. 3 от ЗПУО.  

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите 

компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните 

науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците. 

Развива се интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, 

патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, 

насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.  

• библиотечно-информационно обслужване – училищата осигуряват свободен 

достъп на учениците до информация в библиотечния фонд и в глобалната мрежа с цел 

изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация. 

Чрез библиотечно-информационното обслужване се изграждат навици за непрекъснато 

самообразование и се мотивира личностното израстване и гражданската отговорност; 

• грижа за здравето – осигурява се въз основа на информация от родителя за 

здравословното състояние на детето/ученика и за проведени медицински изследвания и 

консултации; създадени са условия за достъп на децата и учениците до медицинско 

обслужване;  

• поощряване с морални и материални награди – при постигнати добри постижения 

в обучението, в заниманията по интереси и за участие в конкурси и състезания; 

• дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение – 

провеждат се тренинги с родители, ролеви игри с децата за разпознаване и овладяване на 

различните емоции, усвояване на определен модел на поведение и др.; в детските 

градини е осигурен психолог, който осигурява психологическа подкрепа на всички 

участници в образователния процес, предоставя методическа помощ на учителите за 

превенция на тормоза и насилието и за преодоляване на проблемното поведение на 

децата и учениците; извършва групова работа с децата; при необходимост работи със 

средата, в която е детето – семейството, връстниците; 

• ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения – 

осигуряване на консултации и допълнително обучение по учебни предмети при 

условията на ЗПУО; 

• логопедична работа – при установяване на необходимост.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Състояние на общата подкрепа за личностно развитие 

3.2.1. Детски градини 
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Име на ДГ 
Създаден 

екип за 

подкрепа  

Създаден 

план за 

подкрепа  

Брой 

форми за 

осигуряв

ане на 

обща 

подкрепа 

Брой деца, 

получава

щи обща 

подкрепа 

ДГ “Първи юни“, гр.Исперих 1 1 6 141 

ДГ “Щастливо детство“, гр. Исперих 1 1 6 99 

ДГ “Мечо Пух“, гр. Исперих 1 1 6 97 

ДГ “Слънце“, гр. Исперих 1 1 6 100 

ДГ “Кокиче“, с. Йонково 1 1 6 20 

ДГ “Дора Габе“, с. Лудогорци 1 1 6 40 

ДГ “Осми март“, с. Як.Груево 1 1 6 14 

ДГ “Детелина“, с. Делчево 1 1 6 13 

ДГ “Братя Грим“, с.Тодорово 1 1 6 20 

ДГ “Щастливо детство“, с. Китанчево 1 1 6 36 

ДГ “Щастливо детство“, с. М.Поровец 1 1 6 14 

ДГ “Радост“, с. Свещари 1 1 6 16 

ДГ “Кокиче“, с. Вазово 1 1 6 41 

ДГ “Радост“ , с. Подайва 1 1 6 51 

ОБЩО: 14 14 6 702 
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3.2.2. Училища 

Име на училището 

Създаден екип за 

подкрепа  

Създаден план за 

подкрепа  

Брой форми за 

осигуряване на обща 

подкрепа 

Брой ученици, 

получаващи обща 

подкрепа 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих 1 1 1 1 3 3 0 5 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 1 1 1 1 3 3 20 60 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих 1 1 1 1 10 10 290 250 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
1          1 

1 1 8 10 10 12 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево 1 1 1 1 2 2 4 4 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци 0 0 0 0 0 0 80 0 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 1 1 1 1 1 1 47 47 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово 1 1 1 0 10 10 72 55 

ОБЩО: 7 7 7 6 – – 523 433 

 

Име на училището 

Осигуряване на 

допълнително 

обучение по 

предмети 

Брой ученици с 

осигурено 

допълнително 

обучение по 

предмети 

Брой ученици, 

включени в 

консултации по уч. 

предмет 

Брой ученици, 

ползващи библ.-инф. 

обслужване 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово 0 0 0 0 74 74 0 0 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих 0 0 0 0 0 0 69 72 
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ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 0 0 0 0 733 644 733 644 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих Да  Да 0 27 290 217 312 277 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
Да         Да 

5 10 15 12 378 461 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево Да Да 1 4 4 4 4 4 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци 0 0 0 0 148 116 75 55 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 0 0 0 0 167 167 167 167 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово Да Да 21 9 72 55 72 55 

ОБЩО: – – 27 50 1503 1289 1810   1735 

 

Име на училището 

Осигурено 

медицинско лице  

Брой ученици, 

получили стипендии 

Брой ученици, 

поощрени с морални 

и материални 

награди 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово Да Да 0 0 20 16 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих Да Да 72 85 25 30 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих Да Да 0 0 520 480 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих Да Да 0 0 148 160 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
Да Да 

85 92 95 120 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево Да Да 0 0 6 5 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци Да Да 0 0 20 30 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва Да Да 0 0 0 0 
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ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово Да Да 0 0 26 25 

ОБЩО: – – 157 177 860 866 

 

 

 

 

4. Състояние и предизвикателства пред допълнителната подкрепа за личностно развитие 

 

4.1. Описание на наличните форми на допълнителна подкрепа – допълнителната подкрепа за личностно развитие съгласно 

чл.187, ал.1 включва: 

1. работа с дете и ученик по конкретен случай; 

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на 

комуникативните нарушения и при физически увреждания; 

3. осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти; 

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания; 

5. ресурсно подпомагане. 

 

4.2. Състояние на допълнителната подкрепа в община Исперих 

 

4.2.1. Детски градини /2018-2019 учебна година/ 

 

Име на ДГ 

Брой деца, на 

които, след 

извършена оценка 

на 

индивидуалните 

потребности, е 

одобрена или 

отказана доп. 

подкрепа от 

Брой деца 

със СОП, 

участвали 

в 

конкурси, 

състезани

я, изяви 

Брой деца 

със СОП, с 

осигурена 

доп. 

подкрепа 

от други 

институци

и 
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РЕПЛРДУСОП 

одобрен

а 

отказан

а 

ДГ “Първи юни“, гр.Исперих 0 0 0 0 

ДГ “Щастливо детство“,  гр.Исперих 0 0 0 0 

ДГ “Мечо Пух“,  гр. Исперих 1 0 0 0 

ДГ “Слънце“, гр. Исперих 0 0 0 0 

ДГ “Кокиче“, с. Йонково 0 0 0 0 

ДГ “Дора Габе“, с. Лудогорци 0 0 0 0 

ДГ “Осми март“, с. Як.Груево 1 0 1 0 

ДГ “Детелина“, с. Делчево 0 0 0 0 

ДГ “Братя Грим“, с.Тодорово 0 0 0 0 

ДГ “Щастливо детство“, с. Китанчево 0 0 0 0 

ДГ “Щастливо детство“, с. М.Поровец 0 0 0 0 

ДГ “Радост“, с. Свещари 1 0 0 0 

ДГ “Кокиче“, с. Вазово 0 0 0 0 

ДГ “Радост“, с. Подайва 0 0 0 0 

                                                     ОБЩО: 3 0 1 0 

 



155 
 

Име на ДГ 

Брой 

психолози 

/на щат в 

Общинска 

администр

ация/ 

Брой 

логопеди 

на щат в 

ДГ 

ДГ “Първи юни“, гр.Исперих 1 0 

ДГ “Щастливо детство“, гр. Исперих 1 0 

ДГ “Мечо Пух“, гр. Исперих 1 0 

ДГ “Слънце“, гр. Исперих 1 0 

ДГ “Кокиче“, с. Йонково 1 0 

ДГ “Дора Габе“, с. Лудогорци 1 0 

ДГ “Осми март“, с. Як.Груево 1 0 

ДГ “Детелина“, с. Делчево 1 0 

ДГ “Братя Грим“, с.Тодорово 1 0 

ДГ “Щастливо детство“, с. Китанчево 1 0 

ДГ “Щастливо детство“, с. М.Поровец 1 0 

ДГ “Радост“, с. Свещари 1 0 

ДГ “Кокиче“, с. Вазово 1 0 

ДГ “Радост“ , с. Подайва 1 0 

ОБЩО: 1 0 

 

Име на училището Осигурен достъп за 

хора с увреждания 

Предприети мерки 

за достъп за хора с 

увреждания 

Нови кабинети, нова 

достъпна 

архитектурна среда 
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2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ДГ “Първи юни“, гр.Исперих Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Щастливо детство“, гр. Исперих Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Мечо Пух“, гр. Исперих Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Слънце“, гр. Исперих Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Кокиче“, с. Йонково Не Не Не  Не Не Не 

ДГ “Дора Габе“, с. Лудогорци Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Осми март“, с. Як.Груево Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Детелина“, с. Делчево Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Братя Грим“, с.Тодорово Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Щастливо детство“, с. Китанчево Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Щастливо детство“, с. М.Поровец Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Радост“, с. Свещари Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Кокиче“, с. Вазово Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Радост“ , с. Подайва Не Не Не Не Не Не 

 

4.2.2. Училища 

Име на училището 

Брой ученици, на които, 

след извършена оценка 

на индивидуалните 

потребности, е одобрена 

или отказана доп. 

подкрепа от 

РЕПЛРДУСОП 

Брой ученици със СОП, 

участвали в конкурси, 

състезания, изяви 

Брой ученици със 

СОП, с осигурена 

доп. подкрепа по 

проект 

„Включващо 

образование“ 

Брой ученици със 

СОП, с осигурена 

доп. подкрепа от 

други институции 
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одоб

рена 

отказ

ана 

одоб

рен

а 

отк

азан

а 

2016-2017 2017-2018 
2016-2017 2017-2018 2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. 

Вазово 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

ПГ „Васил Левски“  – гр. 

Исперих 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 0 0 1 0 28 22 33 29 0 0 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих 0 0 2 0 8 7 0 0 1 1 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
0 0 0 0 

18 20 0 0 1 1 

ОУ „Христо Ботев“ – с. 

Китанчево 
4 0 4 0 

4 4 0 1 1 1 

ОУ „Христо Ботев“ – с. 

Лудогорци 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово 3 0 4 0 3 4 0 0 1 0 

ОБЩО: 7 0 11 0 61 57 33 30 4 3 

 

Име на училището 

Брой ресурсни 

учители на щат в 

училището 

Брой психолози на 

щат в училището 

Брой логопеди на 

щат в училището 

Брой педагогически 

съветници на щат в 

училището 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих 0 0 0 0 0 0 1 1 
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ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 3 3 1 1 1 1 1 1 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
1 1 

0 0 0 0 0 0 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 0 1 0 0 0 0 0 0 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово 

0 0 

0 0 0 0 0 0 

ОБЩО: 4 5 1 1 1 1 2 2 

 

 

Име на училището 

Осигурен достъп за 

хора с увреждания 

Предприети мерки 

за достъп за хора с 

увреждания 

Нови кабинети, нова 

достъпна 

архитектурна среда 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово Не Не Не Не Не Не 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих Не Не Не Не Не Не 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих Да Да Да Да Не Не 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих Да Да Не Не Не Не 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
Да Да 

Да  Да Да Да 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево Не Не Да Не Не Не 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци Не Не Не Не Не Не 
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ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва Не Не Не Не Не Не 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово Не Не Не Не Не Да 
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4.3. Социални услуги в подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците 

4.3.1. На територията на община Исперих функционира Дневен център за деца и 

младежи с увреждания (ДЦДМУ). Дневният център е услуга, предоставяща 

специализирана подкрепа на деца и младежи в неравностойно положение. В ДЦДМУ се 

предлагат дневни занимания, които насърчават и поддържат уменията на децата и 

младежите, а в същото време и надграждат възможностите им за развитие. Дейностите, 

които осъществяват специалистите, са: психологическо консултиране; социална 

рехабилитация; логопедична работа; медицинска рехабилитация; педагогическа помощ 

за деца със специални образователни потребности; семейно консултиране; подкрепа за 

включващо обучение. Пред Центъра има изградена рампа за придвижване с инвалидни 

колички, както и пригодено място за извеждане на разходка. На потребителите с тежки 

физически увреждания е осигурен специализиран транспорт – извозване от дома до 

Центъра и обратно. Предлага се междинна закуска и обяд на потребителите с целодневен 

престой.  

 

4.3.2. Център за обществена подкрепа към КСУДС „Лудогорие“ – центърът за 

обществена подкрепа предлага комплекс от социални услуги за деца в риск и техните 

семейства.  

Основните цели на работа са превенция от отпадане на децата от училище: децата 

получават съдействие за получаване на образование, за развиване на творческите 

способности; децата със СОП се включват в групови дейности, оказва им се помощ да се 

впишат в социалната среда; провеждат се информационни срещи и обучения за деца, 

родители и учители по теми, свързани с проблемното поведение и неговото коригиране и 

др.; прави се оценка на риска; оценка на родителския капацитет; оказва се 

психологическа и педагогическа подкрепа на деца, жертви на насилие, работи се активно 

с деца с агресивно поведение. 

 

4.3.3. Център за работа с деца на улицата – центърът за работа с деца на 

улицата е социална услуга, разкрита към КСУДС „Лудогорие” от 01.01.2019 г. Тя 

включва комплекс от социални услуги, свързани с превенцията на попадането на деца на 

улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи 

трайно или частично на улицата, чрез индивидуална или групова работа с детето и 

неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-

хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. 
 

 

4.4. Дейности на читалища и спортни клубове в подкрепа на личностното 

развитие на децата 

• В читалище „Съзнание 1891“ гр. Исперих се предоставя възможност на 

децата и учениците да развиват своите интереси в областта на танците, музиката, спорта, 

театралното и изобразително изкуство.  

 

Група/школа/кръжок 
Брой обхванати 

деца/ученици 

Танцова формация „Исперихче” 52 
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Група/ 

школа/кръжок 

Вид на 

конкурса/състезанието 

(местен, регионален, 

национален) 

Година на 

участие 

Брой 

участници 

Брой деца, 

класирали се 

на призови 

места 

Танцова формация 

„Исперихче” с 

хореограф Росен 

Богданов 

 Международен конкурс за 

изкуства „Радост на брега” – 

2015, 2016 г;  

 Национален конкурс 

„БУКЕТ“ 

 Международен фолклорен 

фестивал в гр. Търгу Мореш 

– Румъния  

 Международен фолклорен 

фестивал „Радост на брега” 

– в гр. Ахелой. 

2018 г. 

 

 

2018 г. 

 

 

2017 г. 

 

2016 г. 

44 

 

 

44 

44 

 

 

44 

1 – първо място 

 

 

1 –първо място 

1 –първо място 

 

 

1 –първо място 

Детска музикална 

школа с 

ръководител Зорка 

Косева 

 Международен детски 

конкурс за  забавна музика 

„Слънце, радост, красота – 

2018” – гр. Несебър 

 Национален детски 

фестивал „Звезден път” – гр. 

Разград  

 Национален конкурс 

„БУКЕТ“  

 

2016 -2018 г. 

 

 

 

 

2016, 2017 г. 

 

2017г.,2018 г. 

3 2 – първо място 

1 – второ място 

дует 

 

 

1 – второ място 

Детска музикална 

школа с 

ръководител Алина 

Крачунова  

 Международен детски 

конкурс за забавна музика 

Несебър „Слънце, радост, 

красота”   

2016, 2017 г. 

 

 

 

2016 г. 

3 1 – първо  

място 

 

2 – второ място 

 

Детска музикална школа  10 

Детска музикална школа  10 

Балетна формация „ФОРТЕ” 33 

Детска вокална формация „Теменуга”  14 

Детска формация за Хип-хоп танци   30 

Клуб „Бит и традиция”  12 

Кръжок „Художествено слово“ 13 

Клуб по карате/джудо  11 

Детска музикална школа с класове по 

пиано и китара  16 

ОБЩО: 201 
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  Национален фестивал на 

руската песен – гр. Шумен  

 Националния фестивал на 

руската поезия, песен и 

танци „Пусть всегда будет 

солнце“   – гр. Казанлък  

 Национален конкурс 

„БУКЕТ“ 

 Национален детски 

фестивал „Звезден път” гр. 

Разград  

 

 

2016 г. 

 

 

 

2017, 2018 г. 

 

2016, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – първо място 

 

 

 

 

 

1 – първо място 

Балетна формация 

„ФОРТЕ” с 

ръководител 

Милена Милева 

 Международен детски 

конкурс за забавна музика 

„Слънце, радост, красота – 

2018” – гр. Несебър 

 Конкурс за популярна песен 

„Звезден път” – гр. Разград  

2016, 2017, 

2018 г. 

 

 

2016, 2017 г. 

11 1 – четвърто 

място 

Детска вокална 

формация 

„Теменуга” с 

ръководител 

Виолета Чикова 

Богатска 

 

 Международен детски 

конкурс за забавна музика 

Несебър „Слънце, радост, 

красота” –  2016 и 2017 г. 

 Международен фестивал на 

изкуствата „LE STELLE DI 

GARDA” GARDASANO – 

2017, гр. Сирмионе, Италия 

- 2017 г.  

2016 и 2017 г. 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

 

14 

 

 

 

14 

1 – първо място 

 

 

 

1 – първо място 

Детска формация 

за Хип-хоп танци  

с хореограф 

Гергана Карлос 

Мануел 

 14 Национален танцов 

фестивал  ,,Магията на 

танца – 2019 ” – гр. Шумен.  

 

2019 33 1 – първо място 

1 – второ място 

 

• Спортни клубове на територията на общината: 

 

№ 
Наименование на 

клуба 
Вид спорт Местонахождение Председател 

1. 
СНЦ "Футболен клуб 

"Бенковски – 2016" 
футбол гр. Исперих 

Трендафил 

Василев 

2. 
СНЦ "Футболен клуб 

Левски – Подайва" 
футбол 

с. Подайва, ул. "9-

ти Септември" № 

42 

Заид Кадир 
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3. 
СНЦ "Футболен клуб 

Стара сила" 
футбол 

с. Ст.селище, ул. 

"Н.Й.Вапцаров" № 

18 

Аксел Кючюк 

4. 

СНЦ "Ученически 

спортен клуб "Ханове 

2018" 

футбол, 

волейбол 

гр. Исперих, 

ПГ по СС "Хан 

Аспарух" 

Сунай Хакъ 

5. 
СНЦ "Футболен клуб 

Стрела" 
футбол 

с. Тодорово, 

ул."Васил Левски" 

№ 19 

Наджи Ахмед 

7. 

СНЦ "Спортен клуб 

по борба "Осман 

Дуралиев" 

борба 

с. Китанчево, 

ул."Йорданка 

Николова" № 19 

Бехчет Фикрет 

8. 

СНЦ "Колоклуб 

Димитровец – 

Исперих" 

колоездене 
гр. Исперих, ул. 

"Иван Вазов" № 6 

Димитър 

Балански 

9. 
СНЦ "Волейболен 

клуб "Хан Аспарух" 
волейбол 

гр. Исперих, 

ул."Панайот Волов" 

№ 15 

Иван Василев 

10. 
СНЦ "Адреналин в 

кръвта" 
мото клуб 

гр. Исперих, 

ул."Янтра" № 12 
Юнуз Ахмед 

11. 

СНЦ "Училищен 

спортен клуб "Васил 

Априлов" 

НСО 

гр. Исперих 

ул."Васил Левски" 

№ 78 

Пламен Цанев 

12. 

СНЦ "Спортен клуб 

по тенис на маса –

Исперих" 

тенис на 

маса 
гр. Исперих Дамян Милев 

 

 

4.5. Групи за занимания по интереси, сформирани в училищата във връзка с 
Наредба за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 

27.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г. Приета с ПМС 

№ 232 от 20.10.2017 г.), като част от общата и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците 
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Име на училището Сформирани групи за занимания по интереси 
 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово 1. Клуб „Занимателна математика“ 

2. Клуб „Тенис на маса“ 

3. Клуб „Аеробика“ 

4. Клуб „Изящни и приложни изкуства“ 

5. Клуб „Занимателна математика“ 

6. Клуб „Занимателна биология“ 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих 1. Клуб „Математика“ 

2. Клуб „Видеомонтаж“ 

3. Клуб „Логическа мисъл“ 

4. Клуб „Генийатор“ 

5. Клуб „Химията около нас“ 

6. Клуб „Здравни познания и оказване на долекарска помощ“ 

7. Клуб „Биологията на 21 век“ 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 27 групи – обхващат занимания по информационни технологии, 

приложно изкуство, спорт, математика, английски език, гражданско 

образование, български фолклор – песни и танци. 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих 1. „Забавна математика“ 

2. „DITSmart” 

3. „Сръчни ръце“ 
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4. „Веселите ноти“ 

5. „Природолюбители“ 

6. „Школа по родолюбие“ 

7. „Доброволен отряд – пазители на природата“ 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 

1. Волейболен клуб 

2. Клуб „Занимателна физика“ 

3. Клуб „Химията е живот“ 

4. „Английски език и литература – обичаи на англоговорящите страни“ 

5. „Технологии в помощ на историята“ 

6. „Родолюбие“ 

7. „Природата около нас“ 

8. „Екология“ 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево 1. „Занимателна математика“ 

2. „Млад природолюбител“ 

3. „Цветна палитра“ 

4. „Палитра“ 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци 2.   1. Клуб „Здрав дух, здраво тяло“ 

2. Клуб „Футбол“ 

3. Клуб „Родолюбец“ 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 1. Клуб „Математическа логика“ 

2. Клуб „Мултимедийна работилница“ 
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3. Клуб „Млад предприемач“ 

4. Клуб „С България в сърцето – моят роден край“ 

5. Клуб „Шарена шевица“ 

6. Клуб „Вълшебница от хартия“ 

7. Клуб „Баскетбол“ 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово 1. Клуб „Забавният свят на математиката“ 

2. Клуб „Магията на математиката“ 

3. Клуб „Приказен свят“ 

 

 

4.6. Работа по проекти като част от общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

Име/вид на проекта/ 

програмата 
Изпълняваща институция Цел на проекта/програмата 

„Училищен плод“ Всички детски градини и училища на 

територията на общината 

Основната цел, която е заложена в прилагането на 

схема „Училищен плод”, е грижата за здравето на 

децата, а именно да се увеличи делът на плодовете и 

зеленчуците в храненето на децата, особено във 

възрастта, когато се оформят хранителните им 

навици. 

„Училищно мляко“ Всички детски градини и училища на 

територията на общината 

Схемата се прилага с цел да се насърчат здравословни 

хранителни навици още в най-ранна възраст. 

Проект „Образователна 

интеграция на учениците от 

етническите малцинства в 

община Исперих”, реализиран с 

финансовата подкрепа на ОП 

Община Исперих – бенефициент 

– ОУ „Христо Ботев”, гр. Исперих, 

основен партньор на Община Исперих; 

– ОУ „Христо Ботев”, с. Китанчево; 

– ОУ „Христо Ботев”, с. Лудогорци; 

– ОУ „В. Априлов“, гр. Исперих; 

Проектът приключи през януари 2019 година. Целта 

на проекта беше да се привлекат и задържат 

учениците в училище през учебната година чрез 

желанието им да практикуват любими спортове и 

чрез включването им в допълнителни извънучилищни 
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„Наука и образование за 

интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове. 

– ОУ „Отец Паисий“, с. Подайва; 

– ПГ „Васил Левски“, гр. Исперих; 

– ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Вазово. 

занимания.  

Проект „Развитие на 

способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им 

за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, 

умения и компетентности (Твоят 

час)“ – фаза 1, финансиран от 

ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове. 

Всички училища на територията на 

общината 

Проектът се изпълнява през учебните 2016-2017 и 

2017-2018 години. Основна цел на проекта беше да се 

създадат условия за повишаване потенциала на 

учениците чрез допълване, развиване, надграждане на 

техните знания и компетентности, придобити в 

рамките на задължителната им подготовка в училище. 

Проект „Социално-

икономическа и образователна 

интеграция на етническите 

малцинства в Община Исперих“, 

финансиран от ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ и ОП 

„Наука и образование за 

интелигентен растеж“, 

съфинансиран от Европейския 

социален фонд. 

– Община Исперих; 

– Всички училища на територията 

на общината;  

– ДГ „Слънце“ – град Исперих. 

Проектът включва подобряване усвояването на 

българския език от ученици, за които той не е майчин 

и задържане в училище на застрашени от отпадане 

деца; създаване на условия за подобряване на 

взаимното опознаване, общуването и комуникацията 

между децата от различните етноси; включване на 

родители в различни съвместни дейности за 

привличането им в образователния процес и 

създаване на партньорство с училищните власти. 

Проект за предоставяне на Всички училища и детски градини на Целта на проекта е с предоставените средства да се 
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средства за подпомагане на 

физическото възпитание и 

спорта по реда на Постановление 

№ 129 на МС  

територията на общината подпомогнат физическото възпитание и спорта в 

учебните заведения. 

„Всеки ученик ще бъде 

отличник“ към АМАЛИПЕ 

– ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево Цел на на проекта е училището да стане 

привлекателно място за учениците, които не 

проявяват особен интерес към учебното съдържание, 

чрез откриване на области, в които съответният 

ученик може да покаже потенциал и да го развие. 

Европроект по Програма Еразъм 

+, Ключова дейност 2, 

„Стратегически партньорства“, 

Сектор „Училищно образование“ 

– Проект „Европейски кръг за 

наука и интердисциплинарни 

знания за всички ученици“ 

– ПГ по СС „Хан Аспарух“ в  

партньорство с училища от Румъния, 

Италия, Испания, Турция 

Основна цел на проекта е да се насърчи прилагането 

на интердисциплинарния подход при преподаването и 

усвояването на научните знания от учители и 

ученици. Тематиката на проекта е с екологична 

насоченост. 

Проект „Знаещи и можещи в 

Европа“ на ЦРЧР по Програма 

„Еразъм+“ КД 1 – 

„Професионално образование и 

обучение“ 

– ПГ по СС „Хан Аспарух“ Целта на проекта е да се даде възможност на 

учениците да надградят професионалните си знания и 

умения като осъществяват стаж по професията си в 

реална работна среда в две европейски държави – 

Италия и Испания. 

Проект „Топъл обяд“ на 

Областна организация БЧК, гр. 

Разград 

– ПГ по СС „Хан Аспарух“ Предоставя се топъл обяд на ученици в социално-

слабо положение. 

Проект на МОН – „Ученически 

практики“ чрез ОП „Наука и 

образование за интелигентен 

растеж“  

– ПГ по СС „Хан Аспарух“ Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на 

учениците в професионалните училища и адаптиране 

на професионалното образование и обучение (ПОО) 

към нуждите на пазара на труда. Цели се да се 

постигнат следните резултати, така че 

сътрудничеството между системите на ПОО и 

бизнеса в България да стане по-ефективно: 

• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса; 

• Подобряване на практическите умения на учениците 



169 
 

за работа в реална работна среда; 

• Подобряване на перспективите за успешна 

реализация на завършилите ПОО на пазара на труда. 

Проект VALDAMO на фондация 

„Америка за България“ 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва Работи се с деца в неравностойно положение. 

НП „Без свободен час“ – ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва Програмата е свързана с необходимостта от засилване 

на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол 

по отношение подобряване качеството на 

образованието чрез осигуряване на условия за 

непрекъснат образователен процес на децата и 

учениците в училищата, както и създаване на условия 

за опазване на живота и здравето им 

НП „С грижа за всеки ученик“ – ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва Повишаване качеството на образователния процес 

чрез осигуряване на допълнително обучение за 

учениците, които срещат трудности при постигане на 

очакваните резултати от обучението и се нуждаят от 

диференциран и/или индивидуален подход. 

НП „Развитие на системата на 

предучилищното образование“ 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва; 

– ДГ „Кокиче“ – с. Вазово; 

– ДГ „Радост“ – с. Подайва; 

– ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци; 

– ДГ „Слънце“ – гр. Исперих. 

Целта на програмата е повишаване на качеството на 

предучилищното образование и осигуряването на 

равен старт преди постъпване в училище чрез 

използването на съвременни дидактични материали и 

насърчаване участието на родителите; създаване на 

условия за оптимално физическо и личностно 

развитие на децата чрез осигуряване и приложение на 

съвременни дидактични материали; насърчаване на 

активното участие на родителите в процеса на 

предучилищното образование. 

Проект „В дълбините на 

космоса” - партньорски проект в 

Портала на eTwinning 

– ОУ „Христо Ботев”, гр. Исперих Проект, в който участват 40 учители и 415 ученици на 

възраст между 9 и 16 години от 29 училища от 

Италия, Португалия, Турция, Азербайджан, Грузия, 

Украйна, Македония, Литва, Албания, Румъния и 

България. Продължителността на проекта е 9 месеца. 

Работният език е английски. ОУ „Христо Ботев” 
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участва в проекта с един учител и с 11 ученици. 

 

Проект „Моята история е моята 

гордост” - партньорски проект в 

Портала на eTwinning 

 

– ОУ „Христо Ботев”, гр. Исперих Проектът се изпълнява в партньорство с 

Азербайджан, Румъния, Турция и Испания.  

Този проект  цели да повиши осведомеността за  

историческите места, включени в Списъка на 

световното културно и природно наследство на 

ЮНЕСКО и да проучи причините, поради които 

тези места са достойни за съхранение. Учениците 

изграждат познанията чрез интерактивни 

преживявания, предназначени да им помогнат да 

проучат историята по смислен и ангажиращ 

начин. Проектът също така спомага да се 

идентифицират исторически места в други 

държави и да се открие каква роля играят те в 

днешно време в държавите, в които се намират.  
ОУ „Христо Ботев” участва в проекта с един учител и 

с 4 ученици. 

Национална програма 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда” за 2017 г., 

Модул „Подобряване на 

условията за експериментална 

работа по природни науки” 

– ОУ „Христо Ботев”, гр. Исперих Усвоени са 1880,00 лв. по модул „Подобряване на 

условията за експериментална работа по природни 

науки” за закупуване на уреди, прибори, пособия, 

стъклария, реактиви, необходими за провеждане на 

лабораторни и експериментални дейности по учебния 

предмет Човекът и природата в VI клас. 

НП „С грижа за всеки ученик“ – ОУ „Васил Априлов“, гр. Исперих Подпомагане на обучението по български език и 

литература на ученици от II-VII клас. 

НП „ИКТ в системата на 

предучилищното и училищното 

образование“ 

– Всички детски градини на 

територията на общината; 

– ОУ „Х. Ботев“ – с. Лудогорци; 

– ПГ „Васил Левски“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Х. Ботев“ – гр. Исперих. 

Подобряване качеството и възможностите за 

електронно обучение в системата на предучилищното 

и училищното образование, достъп до съвременни 

информационни и комуникационни технологии, 

внедряване на иновативни съвременни обучителни 

методи и създаване на условия за обучение на 

педагогическите специалисти за ползването им. 
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НП „Обучение за  ИТ кариера“ – ПГ „Васил Левски“ – гр. Исперих Осъществява се обучение по програмиране за 

придобиване на професионална квалификация по 

професия „Приложен програмист“. Обучението се 

организира в свободното време на учениците. 
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III. SWOT анализ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Благоприятна образователна структура. 

 Разгърната училищна мрежа, 

гарантираща равномерен достъп до 

образование. 

 Разгърната мрежа от детски градини, 

осигуряваща възможност за пълен обхват на 

деца в предучилищна възраст. 

 Наличие на действащ механизъм за    

финансиране на делегираните от държавата 

дейности и местни дейности приходи по 

бюджета. 

 Определен стандарт за издръжка на дете 

и ученик за финансиране на делегираните от 

държавата дейности. 

 Прилагане на Системи за финансово 

управление и контрол. 

 Разработена система от мерки за 

осигуряване на достъпа до образование – 

безплатен транспорт; безплатни учебници и 

учебни помагала за всички ученици от I до VII 

клас; безплатни закуски І-ІV клас. 

 Допълнителна работа в училищата с 

изоставащи и надарени ученици. 

 Прилагане на иновативни методи на 

работа в училища и ДГ. 

 Създадени разнообразни условия за 

изява и участия в конкурси, конференции, 

олимпиади, спектакли, състезания, празнични 

програми, изложби, открити занимания за 

всяко дете и ученик, участващо във формите на 

извънкласна дейност. 

 Наличие на условия за квалификации и 

вътрешни квалификации на специалистите, 

работещи в детските и учебни заведения, 

провеждане на открити практики, съвместни 

инициативи и партньорство между учебни и 

детски заведения. 

 Наличие на професионална гимназия и 

условия за професионално насочване на 

подрастващите. 

 Създадени условия и възможности за 

 Недостатъчен човешки ресурс в 

детските градини и училищата за работа с 

деца със СОП – психолози, логопеди, 

слухово-речеви рехабилитатор, рехабилитатор 

за зрителни затруднения и други специалисти. 

 Обучение в слети паралелки, 

затрудняващо обучението. 

 Липса на ефективен механизъм за 

събиране на информация за учениците в 

чужбина. 

 Липса на интерес и слаба мотивация у 

децата от етническите малцинства да 

посещават училище. 

 Липса на млади педагогически кадри, 

резултат от непривлекателност на 

образователната професия. 

 Липса на възможности за участие на 

ЦПЛР в Национални програми на МОН - за 

проектно финансиране. 

 Агресия и недостатъчни социални 

умения за общуване у децата и учениците. 

 Неефективност на санкциите, 

предвидени в ЗПУО за родители, които не 

осигуряват присъствието на децата си в 

училище и ДГ. 

 Недостатъчен сграден фонд и сериозна 

необходимост от модернизация. 

 Необходимост от повишаване 

грамотността на учениците. 

 Липса на дългосрочна визия за 

развитие на местната икономика и на интерес 

на бизнеса от реализация на програми в 

образованието. 

 Ниска заинтересованост на родителите. 

 Ниска мотивация от страна на 

учениците за учене и развитие. 

 Лошо качество на материалите и 

консумативите. 

 Недостатъчно единодействие на част 

от педагогическата колегия при поставяне на 

изискванията си към учениците, 
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стимулиране постиженията на даровитите деца 

в различни дейности, в т. ч. и спорта. 

 Осигурен е равен достъп до качествена 

предучилищна подготовка и училищно 

образование. 

 Въведена задължителна предучилищна 

подготовка две години преди постъпване в 

първи клас. 

 Утвърдени правила за прием в първи 

клас и създадена организация за целодневно 

обучение. 

 Нов модел на финансиране,основан на 

единни разходни стандарти за издръжка на 1 

ученик, делегирани бюджети във всички 

училища и в някои детски градини. 

 Въведени основни компоненти на 

системата за национално стандартизирано 

външно оценяване – поетапно провеждане на 

външно оценяване в края на всеки етап; 

провеждане на задължителни  държавни 

зрелостни изпити за всички ученици, които 

завършват XII клас. 

 Включване на родителите в съвместни 

дейности. 

 Наличие на педагогически персонал с 

висока лична квалификация. 

 Наличие на гъвкава организация на 

формите и график на занимания, съобразно 

свободното време и интереси на участниците. 

 Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците. 

 Реализиране на проекти, финансирани 

със средства по различните оперативни 

програми, за да се осигури допълнителен 

финансов ресурс и дългосрочно положително 

въздействие върху местната общност. 

аргументиране на оценяването на 

постиженията на учениците. 

 Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба от страна на част от 

педагогическия персонал. 

 Все още не се отчитат в достатъчна 

степен индивидуалните особености на всяко 

дете и насочването на конкретен специалист 

за неговата интеграция и специална 

подготовка. 

 Недобра подкрепяща среда за децата и 

учениците със специални образователни 

потребности – липсват ресурсни учители, 

недостъпна архитектурна среда в много 

училища и ДГ. 

 Недостатъчен брой обучени учители за 

работа с деца със СОП. 

 Недобри материални условия в 

институциите по отношение на обучението на 

деца и ученици със СОП. 

 Постоянни и обемни изменения в 

нормативната уредба. 

 Голям обем нормативни актове, без 

конкретни указания, процедури и политика по 

прилагането им. 

 В началото на учебната 2018/2019 

година все още не са утвърдени държавни 

образователни стандарти за физическата среда 

и информационното и библиотечно 

осигуряване на детските градини, училищата 

и центровете за подкрепа за личностно 

развитие,за приобщаващо образование. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Обучение на педагози, педагогически 

съветници за работа по проблемите на 

ученическата агресия и формиране на 

социални умения у подрастващите. 

 Осигуряване на подходяща среда и 

условия за привличане на млади специалисти с 

 Нередовна посещаемост на учебни 

занятия – заплаха от отпадане на учениците от 

училище. 

 Миграция на семействата и 

обезлюдяване на региона. 

 Демографски срив, намаляване броя на 
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висше образование и стимулиране на 

професионалната мотивация. 

 Повишаване на привлекателността и на 

качеството на учебния процес и на училищната 

среда, както и създаване на подходяща среда за 

подкрепа на личностното развитие на 

учениците. 

 Квалификация на учителите за работа с 

деца и ученици в риск от отпадане. 

 Подобряване качеството на 

професионалното образование и осигуряване 

на условия за по-ефективни връзки с бизнеса. 

 Включване на родителите в 

инициативите  на училища и детски градини и 

подобряване на съвместни дейности с тях. 

 Сформиране на паралелки с конкретна 

насоченост към дадена културно-

образователна област. 

 Провеждане на по-ефективни 

квалификационни форми /дискусии, работа в 

групи, споделяне на добри практики/. 

 Разработване и управление на проекти. 

 Подобряване на здравословното хранене 

при ползване на безплатни закуски. 

 Осигуряване на столово хранене за             

социално-слаби ученици. 

 Внедряване на добри европейски 

практики в сферата на извънкласните 

дейности. 

 Развитие на публично-частното 

партньорство. 

децата и учениците през годините. 

 Опасност от закриване на учебни и 

детски заведения. 

 Езикова бариера при деца от етносите, 

затрудняваща учебния процес. 

 Засилване на диспропорциите в 

качеството на образованието между отделните 

училища и ДГ /град-село/. 

 Намаляващ интерес към учителската 

професия и като резултат застаряващ 

педагогически състав. Недостатъчен брой на 

младите висококвалифицирани и мотивирани 

специалисти в училище. 

 Изменения в законовата уредба. 

 Недостигащи финансови средства за 

осигуряване на подходяща образователна 

среда, съгласно държавните образователни 

изисквания. 

 

IV. Обобщение и изводи от анализа 
След изложената информация за състоянието на предучилищното и училищно 

образование на територията на община Исперих и взаимодействието между ключовите 

фактори в процеса на предоставяне на подкрепа за личностно развитие, се направи 

оценка, идентифицираха се нужди и се изведоха следните изводи: 

• необходимо е да се повишава средният брой ученици в паралелка на ниво 

община чрез ежегодно оптимизиране на паралелките; 

• поетапно да се намалява броят на слетите паралелки с цел подобряване на 

образователния процес; 

• да продължи осъществяването на целодневна организация на учебния процес 

като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на 

специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване 

на потребности и интереси; 
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• с цел да се отговори на изискванията за създаване на приобщаващо и 

подкрепящо образование за личностно развитие на децата и учениците, да се осигурят 

условия, както и екипи от висококвалифицирани специалисти: педагози, психолози, 

ресурсни учители, логопеди, които ще направят оценка и ще осъществят допълнителна 

подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация; 

• създаване на подходяща подкрепяща среда за деца със СОП повсеместно – 

достъпна архитектурна, обща и специализирана среда, технически средства, 

специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; 

• да се приложат различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО, с цел 

да се отговори на потребностите и да се даде достъп до образование, както и да се 

предотврати преждевременно отпадане и ранно напускане на училище; 

• повишаване на квалификациите и професионалната компетентност на 

педагогическите специалисти; 

• необходимо е разработване и прилагане на програма за кариерно ориентиране 

на учениците на ниво училище;  подпомагане на трудовата и професионалната 

реализация на завършващите средно образование; да се разработят инструменти за 

ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици, както и адаптиране 

на инструменти за целите на кариерното ориентиране на ученици със специални 

образователни потребности; да се създаде интегрирана система за реализация и заетост 

по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с 

изискванията на пазара на труда, за да се повиши мотивацията на учениците да 

завършат училище; 

• създаване на условия за сътрудничество между всички участници в 

образователния процес – учебни заведения, органи на местното самоуправление и 

Регионалното управление на образование, семействата и общността; 

• създаване на партньорска мрежа между професионалната гимназия и бизнеса в 

община Исперих за съвместно прилагане на метода „учене чрез работа”; 

• обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура; 

• стимулиране на развитието на образователния процес с цел подобряване на 

знанията, уменията и възможностите на децата и учениците;  

• включване на учениците в групи за допълнителна подготовка;  

• разширяване на извънкласните занимания съгласно интересите на учениците и 

внедряване на добри европейски практики в тази сфера; 

• да се разработят съвременни програми за избираеми и факултативни форми за 

придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на 

учениците; 

• да се обогати книжното богатство на библиотеките, за да станат любимо място 

за отдих и творчество; 

• разработване и актуализиране на законови и подзаконови нормативни 

документи. 

          

V. Заключение 
Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците трябва да осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите 

и уменията им и за пълноценното им участие в общността на детската градина и на 

училището. Тя трябва да се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни 

потребности на всяко дете и на всеки ученик и чрез включване на ресурси, насочени 

към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на 

възможности за равноправен старт на децата и учениците в социалния живот и 

пълноценна личностна реализация.  
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Подкрепата извежда на преден план сътрудничеството и загрижеността между 

всички участници в процеса на приобщаващото образование, за да се превърне детската 

градина/училището в територия с позитивен психоклимат, в среда на взаимно доверие 

и емоционално благополучие за изява на всяка индивидуалност.  

 
 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник  Кмет на Община 

Исперих 

Относно: Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на 

Съвета на ЕС, относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на трда. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

Айджан Бейтула – заместник  Кмет на Община Исперих 

 Уважаеми общински съветници, 

На национално ниво, по инициатива на Министерство на труда и социалната 

политика беше подписано Национално рамково споразумение между Министерство на 

труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, 

Министерство на здравеопазването и Национално сдружение на общините в Република 

България за изпълнение на Споразумението за интеграция в заетост на продължително 

безработни лица. 

Споразумението е изготвено в изпълнение на Препоръката на Съвета на ЕС от 

15.02.2016 г., относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на 

труда. 

Институциите, включени в рамковото споразумение, ще бъдат ангажирани само 

със специфични за тях дейности и услуги, като конкретизирането им ще става 

посредством сключени на местно ниво споразумения за сътрудничество, по инициатива 

на Дирекциите „Бюро по труда“. 

Целенасочената работа с продължително безработни лица и усилията на 

участващите отговорни институции както на национално, така и на местно ниво следва 

да осигурят необходимостта от подкрепа за преодоляване на проблемите, 

препядстващи ги да работят. 

Във връзка с гореизложеното в деловодството на Община Исперих постъпи 

писмо от Дирекция „Бюро по труда“, Вх № К-930/1/ 20.03.2019г. с приложено 

Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на съвета на ЕС, 

относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между 

Дирекция „Бюро по труда“ гр.Исперих, Община Исперих, Дирекция „Социално 

подпомагане“ гр.Исперих, Община Самуил и Дирекция „Социално подпомагане“ 

с.Самуил. 

В Споразумението за съвместни дейности, ясно и точно са разписани 

ангажиментите на всеки участник, страна по настоящото Споразумение, като той се 

ангажира да реализира дейности от своята компетентност, с които да допринесе за 

постигане целта на Споразумението, посредством следните действия: 

 предоставяне на услуги, от компетентността на всеки от партньорите по 

Споразумението, за преодоляване на проблемите, препятстващи заетостта на 

всяко отделно лице; 

 определяне на „контактна точка“ на местно ниво, информацията за която се 

предоставя на Дирекция „Бюро по труда” гр.Исперих; 
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 обмяна на информация относно предоставените услуги на продължително 

безработни лица, насочени от Дирекция „Бюро по труда”, в изпълнение на 

сключеното с тях СИЗ, след 12-тия месец от регистрация; 

 обмяна на информация относно предоставените услуги на продължително 

безработни лица, които не са насочени от Дирекция „Бюро по труда”. 

 

 За изпълнение на посочените действия Община Исперих като партньор по 

Споразумението се ангажира със следното: 

 да съдейства за преодоляване на установените в процеса на консултиране 

пречки чрез подходящи образователни и социални услуги, предоставяни от 

общинската администрация; 

 да оказва съдействие на продължително безработните лица за ползване на 

безплатни здравни услуги/услуги; 

 да разработва и изпълнява проекти и програми за обучение и/или заетост на 

продължително безработни лица. 

 

 

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл.61 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с подписано Национално рамково споразумение 

за изпълнение на Споразумението за интеграция в заетост на дълготрайно безработни 

лица  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие Кмета на Община Исперих да подпише Споразумение за 

съвместни дейности в изпълнение на препоръката на съвета на ЕС, относно 

интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между Дирекция 

„Бюро по труда“ гр.Исперих, Община Исперих, Дирекция „Социално подпомагане“ 

гр.Исперих, Община Самуил и Дирекция „Социално подпомагане“ с.Самуил. 

II. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички необходими 

законови действия в изпълнение на приетото решение. 

III. 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. 

 
СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКАТА НА 

СЪВЕТА НА ЕС ОТНОСНО ИНТЕГРАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНО 

БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА НА ПАЗАРА НА ТРУДА  
 

между 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР.ИСПЕРИХ,  
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ОБЩИНА ГР.ИСПЕРИХ, 

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ГР.ИСПЕРИХ, 

ОБЩИНА С.САМУИЛ, 

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” С.САМУИЛ  

 

 

Като отчитаме, 

че успешната интеграция на пазара на труда на продължително безработните лица от 

една страна ще допринесе за увеличаване на предлагането на труд и потенциала на 

растеж на икономиката в страната ни, а от друга е превенция на социалното 

изключване, бедността и маргинализацията, както на лицата от тази уязвима на пазара 

на труда група , така и на техните семейства, 

Като сме убедени,  

че само със съвместни и координирани усилия на институциите, местната власт и 

останалите организации, имащи отношение към проблемите на продължително 

безработните лица и техните семейства, можем да постигнем позитивен и устойчив 

краен резултат – преодоляването на състоянието на продължителна безработица, 

И в съответствие,  

с подписаното Национално рамково Споразумение между Министерството на труда и 

социалната политика, Министерството на образованието, Министерство на 

здравеопазването, Националното сдружение на общините, 

се споразумяваме за следното: 

I. Предмет на споразумението 

В изпълнение на Препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно 

безработните лица на пазара на труда
1
, страните по настоящото споразумение, се 

ангажират да предприемат действия, чрез координирано предоставяне на услуги, от 

тяхната компетентност, които подпомагат решаването на проблемите, препятстващи 

успешната интеграция в заетост на продължително безработните лица. 

II. Цел на споразумението 

С изпълнението на настоящото споразумение се цели достигане до всеки 

продължително безработен и прилагането на индивидуален подход за комплексно 

решаване на проблемите, препятстващи включването му в трудова дейност. За 

безработни лица с регистрация над 12 месеца, се предприемат конкретни действия чрез 

сключване на индивидуално Споразумение за интеграция в заетост (СИЗ) между 

Дирекция „Бюро по труда“ /ДБТ/ и всяко продължително безработно лице.  

ІІІ.  Задължения на страните 

Всеки участник, страна по настоящото Споразумение, се ангажира да реализира 

дейности от своята компетентност, с които да допринесе за постигане целта на 

Споразумението, посредством следните действия: 

- предоставяне на услуги, от компетентността на всеки от партньорите по 

Споразумението, за преодоляване на проблемите, препятстващи заетостта на 

всяко отделно лице; 

                                                 
1
 2016/C 67/01 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0220(01)&from=BG  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0220(01)&from=BG
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- определяне на „контактна точка“ на местно ниво (списък с име и информация за 

контакт с определеното лице), информацията за която се предоставя на 

Дирекция „Бюро по труда” гр. Исперих; 

- обмяна на информация относно предоставените услуги на продължително 

безработни лица, насочени от Дирекция „Бюро по труда”, в изпълнение на 

сключеното с тях СИЗ, след 12-тия месец от регистрация;; 

- обмяна на информация относно предоставените услуги на продължително 

безработни лица, които не са насочени от Дирекция „Бюро по труда”. 

 

За изпълнение на посочените действия всеки от партньорите по Споразумението се 

ангажира за следното: 

1) Дирекция „Бюро по труда” гр. Исперих. 

o Изпълнява ролята на „единно звено за контакт”, относно интеграцията на 

продължително безработните лица на пазара на труда на местно ниво, чрез 

служителя/ите, определен/и като „контактна точка”; 

Драгомир Нанов - началник отдел „Посреднически услуги”; 

Бояна Георгиева – старши специалист в отдел „Посреднически услуги”; 

Кремена Иванова – старши специалист в отдел „Посреднически услуги” , 

филиал Самуил. 

o Организира дейности за идентифициране, мотивиране и активиране на 

продължително безработните лица;  

o Сключва СИЗ с продължително безработните лица, регистрирани в бюрата по 

труда, съгласно чл. 15 (6) и § 11 на Преходни и заключителни разпоредби от 

Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, след изготвяне 

на индивидуална оценка; 

o Издава насочващи писма на лицата, сключили СИЗ, за ползване на услуги, 

предоставяни от страните по настоящото Споразумение; 

o Отговаря за цялостната организация и изпълнение на СИЗ и дейностите за 

преодоляване на бариерите пред интеграцията в заетост на продължително 

безработните лица;  

o Координира процеса на обмен на информация между страните по настоящото 

Споразумение във връзка с изпълнението на дейностите по компетентност; 

o Осъществява контакти с работодатели, организира и провежда специализирани 

трудови борси за продължително безработни лица за активиране и предоставяне 

на възможности за заетост. 

o Събира и обобщава информацията за предоставените от всички страни и 

ползвани услуги от лицата, обект на настоящото Споразумение, която 

предоставя в Агенция по заетостта чрез дирекция „Регионална служба по 

заетостта” до 25-то число на месеца, следващ периода, за който се отнася. 

2) Община гр. Исперих 

o Определя за лице за контакт (контактна точка) във връзка с изпълнението на 

настоящото Споразумение: 

Дарина Пешева – старши експерт „Социална политика”; 
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o Съдейства за преодоляване на установените в процеса на консултиране пречки 

чрез подходящи образователни и социални услуги, предоставяни от общинската 

администрация; 

o Оказва съдействие на продължително безработните лица за ползване на 

безплатни здравни услуги/услуги (вкл. предоставяни от здравен медиатор - за 

общините, в които има нает такъв); 

o Разработва и изпълнява проекти и програми за обучение и/или заетост на 

продължително безработни лица. 

 

3) Община с. Самуил 

o Определя за лице за контакт (контактна точка) във връзка с изпълнението на 

настоящото Споразумение: 

Севим Рамаданова – главен експерт „Образование, социални дейности и 

култура”.; 

o Съдейства за преодоляване на установените в процеса на консултиране пречки 

чрез подходящи образователни и социални услуги, предоставяни от общинската 

администрация; 

o Оказва съдействие на продължително безработните лица за ползване на 

безплатни здравни услуги/услуги (вкл. предоставяни от здравен медиатор - за 

общините, в които има нает такъв); 

o Разработва и изпълнява проекти и програми за обучение и/или заетост на 

продължително безработни лица. 

 

4) Дирекция „Социално подпомагане” гр. Исперих. 

o Определя за лице за контакт (контактна точка), във връзка с изпълнението на 

дейностите, включени в СИЗ, по компетентност: 

Нергис Рамадан – главен социален работник; 

o Предоставя услуги по компетентност за решаването на проблеми, препятстващи 

продължително безработното лице да работи. 

 

 

5) Дирекция „Социално подпомагане” с.Самуил. 

o Определя за лице за контакт (контактна точка), във връзка с изпълнението на 

дейностите, включени в СИЗ, по компетентност: 

Селиме Закирова – социален работник в отдел „Закрила на детето”.; 

o Предоставя услуги по компетентност за решаването на проблеми, препятстващи 

продължително безработното лице да работи. 

 

При изпълнение на ангажиментите по настоящото Споразумение, всяка 

институция/организация, посредством определените лица за контакт (контактни 

точки), предоставя информация за изпълнение на дейностите, от компетентността 

си, допринасящи за преодоляване на бариерите пред интеграцията в заетост на 

продължително безработните лица.  

Информацията се предоставя в табличен вид (Приложение 1) към настоящото 

споразумение. 
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Информацията се предоставя на Дирекция „Бюро по труда” гр. Исперих за всяко 

тримесечие, до 20-то число на месеца, следващ периода за който се отнася.  

ДБТ гр. Исперих обобщава информацията за ползваните услуги от лицата, обект 

на настоящото Споразумение и я предоставя на всяка страна по Споразумението 

до 25-то число на месеца, следващ периода, за който се отнася. 

 

IV. Финансови условия 

Дейностите на институциите и организациите, описани в настоящото Споразумение, са 

от компетентностите на съответната институция/организация и са присъщи за 

изпълнение на нейните функции. Поради това изпълнението на включените дейности 

не изисква допълнително финансово обезпечаване от страна на институциите  и 

организациите. 

 

V. Заключителни разпоредби 

Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на подписването му. То може да бъде 

изменяно и допълвано, по взаимно съгласие на страните, в писмена форма с анекс, 

представляващ неразделна част от него. 

В срок от един месец след подписване на настоящото Споразумение информацията за 

лицата, определени за „контактни точки“ следва да бъде изпратена в Дирекция „Бюро 

по труда” гр. Исперих. При необходимост от извършване на промяна, информацията се 

изпраща в срок до 3 работни дни на вниманието на Дирекция „Бюро по труда” гр. 

Исперих. 

 

Неразделна част от настоящото Споразумение са: 

o Приложение 1, Таблици с дейности за отчитане на резултатите (обща и за всеки 

партньор); 

o Приложение 2, Образец на Споразумение за интеграция в заетост, което се 

сключва с всяко продължително безработно лице в Дирекция „Бюро по труда” 

(за информация на партньорите); 

o Приложение 3, Образец на насочващо писмо от Дирекция „Бюро по труда” към 

институция/организация (за информация на партньорите). 

 

Настоящото Споразумение е сключено на …………………….. и е подписано в 5 

еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.  

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ИСПЕРИХ  ……………………… 

ОБЩИНА ГР. ИСПЕРИХ ……………………… 

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ГР. 

ИСПЕРИХ 

……………………… 

ОБЩИНА С.САМУИЛ …………………….. 

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” С. САМУИЛ ……………………… 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-жо Бейтула. 

 Моля, становището на председателя на водещата комисия. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 

26.03.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Димитрова, Вашата комисия е участваща. 

 

Екатерина Димитрова– председател на ПК по « Образование, култура, 

спорт и туризъм» 

На заседание ПК по „  Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

25.03.2019 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Откривам дискусията по докладната записка и проекта за решение. 

 Въпроси към вносителя. 

 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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 17 2 9 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 662 

На основание чл.61 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с подписано Национално рамково споразумение 

за изпълнение на Споразумението за интеграция в заетост на дълготрайно безработни 

лица  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие Кмета на Община Исперих да подпише Споразумение за 

съвместни дейности в изпълнение на препоръката на съвета на ЕС, относно 

интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между 

Дирекция „Бюро по труда“ гр.Исперих, Община Исперих, Дирекция 

„Социално подпомагане“ гр.Исперих, Община Самуил и Дирекция 

„Социално подпомагане“ с.Самуил. 

II. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички необходими 

законови действия в изпълнение на приетото решение. 

III. 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. 

 
 

СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКАТА НА 

СЪВЕТА НА ЕС ОТНОСНО ИНТЕГРАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНО 

БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА НА ПАЗАРА НА ТРУДА  
 

между 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР.ИСПЕРИХ,  

ОБЩИНА ГР.ИСПЕРИХ, 

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ГР.ИСПЕРИХ, 

ОБЩИНА С.САМУИЛ, 

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” С.САМУИЛ  

 

 

Като отчитаме, 

че успешната интеграция на пазара на труда на продължително безработните лица от 

една страна ще допринесе за увеличаване на предлагането на труд и потенциала на 

растеж на икономиката в страната ни, а от друга е превенция на социалното 

изключване, бедността и маргинализацията, както на лицата от тази уязвима на пазара 

на труда група , така и на техните семейства, 

Като сме убедени,  
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че само със съвместни и координирани усилия на институциите, местната власт и 

останалите организации, имащи отношение към проблемите на продължително 

безработните лица и техните семейства, можем да постигнем позитивен и устойчив 

краен резултат – преодоляването на състоянието на продължителна безработица, 

И в съответствие,  

с подписаното Национално рамково Споразумение между Министерството на труда и 

социалната политика, Министерството на образованието, Министерство на 

здравеопазването, Националното сдружение на общините, 

се споразумяваме за следното: 

III. Предмет на споразумението 

В изпълнение на Препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно 

безработните лица на пазара на труда
2
, страните по настоящото споразумение, се 

ангажират да предприемат действия, чрез координирано предоставяне на услуги, от 

тяхната компетентност, които подпомагат решаването на проблемите, препятстващи 

успешната интеграция в заетост на продължително безработните лица. 

IV. Цел на споразумението 

С изпълнението на настоящото споразумение се цели достигане до всеки 

продължително безработен и прилагането на индивидуален подход за комплексно 

решаване на проблемите, препятстващи включването му в трудова дейност. За 

безработни лица с регистрация над 12 месеца, се предприемат конкретни действия чрез 

сключване на индивидуално Споразумение за интеграция в заетост (СИЗ) между 

Дирекция „Бюро по труда“ /ДБТ/ и всяко продължително безработно лице.  

ІІІ.  Задължения на страните 

Всеки участник, страна по настоящото Споразумение, се ангажира да реализира 

дейности от своята компетентност, с които да допринесе за постигане целта на 

Споразумението, посредством следните действия: 

- предоставяне на услуги, от компетентността на всеки от партньорите по 

Споразумението, за преодоляване на проблемите, препятстващи заетостта на 

всяко отделно лице; 

- определяне на „контактна точка“ на местно ниво (списък с име и информация за 

контакт с определеното лице), информацията за която се предоставя на 

Дирекция „Бюро по труда” гр. Исперих; 

- обмяна на информация относно предоставените услуги на продължително 

безработни лица, насочени от Дирекция „Бюро по труда”, в изпълнение на 

сключеното с тях СИЗ, след 12-тия месец от регистрация;; 

- обмяна на информация относно предоставените услуги на продължително 

безработни лица, които не са насочени от Дирекция „Бюро по труда”. 

 

За изпълнение на посочените действия всеки от партньорите по Споразумението се 

ангажира за следното: 

1) Дирекция „Бюро по труда” гр. Исперих. 

                                                 
2
 2016/C 67/01 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0220(01)&from=BG  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0220(01)&from=BG
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o Изпълнява ролята на „единно звено за контакт”, относно интеграцията на 

продължително безработните лица на пазара на труда на местно ниво, чрез 

служителя/ите, определен/и като „контактна точка”; 

Драгомир Нанов - началник отдел „Посреднически услуги”; 

Бояна Георгиева – старши специалист в отдел „Посреднически услуги”; 

Кремена Иванова – старши специалист в отдел „Посреднически услуги” , 

филиал Самуил. 

o Организира дейности за идентифициране, мотивиране и активиране на 

продължително безработните лица;  

o Сключва СИЗ с продължително безработните лица, регистрирани в бюрата по 

труда, съгласно чл. 15 (6) и § 11 на Преходни и заключителни разпоредби от 

Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, след изготвяне 

на индивидуална оценка; 

o Издава насочващи писма на лицата, сключили СИЗ, за ползване на услуги, 

предоставяни от страните по настоящото Споразумение; 

o Отговаря за цялостната организация и изпълнение на СИЗ и дейностите за 

преодоляване на бариерите пред интеграцията в заетост на продължително 

безработните лица;  

o Координира процеса на обмен на информация между страните по настоящото 

Споразумение във връзка с изпълнението на дейностите по компетентност; 

o Осъществява контакти с работодатели, организира и провежда специализирани 

трудови борси за продължително безработни лица за активиране и предоставяне 

на възможности за заетост. 

o Събира и обобщава информацията за предоставените от всички страни и 

ползвани услуги от лицата, обект на настоящото Споразумение, която 

предоставя в Агенция по заетостта чрез дирекция „Регионална служба по 

заетостта” до 25-то число на месеца, следващ периода, за който се отнася. 

2) Община гр. Исперих 

o Определя за лице за контакт (контактна точка) във връзка с изпълнението на 

настоящото Споразумение: 

Дарина Пешева – старши експерт „Социална политика”; 

o Съдейства за преодоляване на установените в процеса на консултиране пречки 

чрез подходящи образователни и социални услуги, предоставяни от общинската 

администрация; 

o Оказва съдействие на продължително безработните лица за ползване на 

безплатни здравни услуги/услуги (вкл. предоставяни от здравен медиатор - за 

общините, в които има нает такъв); 

o Разработва и изпълнява проекти и програми за обучение и/или заетост на 

продължително безработни лица. 

 

3) Община с. Самуил 

o Определя за лице за контакт (контактна точка) във връзка с изпълнението на 

настоящото Споразумение: 
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Севим Рамаданова – главен експерт „Образование, социални дейности и 

култура”.; 

o Съдейства за преодоляване на установените в процеса на консултиране пречки 

чрез подходящи образователни и социални услуги, предоставяни от общинската 

администрация; 

o Оказва съдействие на продължително безработните лица за ползване на 

безплатни здравни услуги/услуги (вкл. предоставяни от здравен медиатор - за 

общините, в които има нает такъв); 

o Разработва и изпълнява проекти и програми за обучение и/или заетост на 

продължително безработни лица. 

 

4) Дирекция „Социално подпомагане” гр. Исперих. 

o Определя за лице за контакт (контактна точка), във връзка с изпълнението на 

дейностите, включени в СИЗ, по компетентност: 

Нергис Рамадан – главен социален работник; 

o Предоставя услуги по компетентност за решаването на проблеми, препятстващи 

продължително безработното лице да работи. 

 

 

5) Дирекция „Социално подпомагане” с.Самуил. 

o Определя за лице за контакт (контактна точка), във връзка с изпълнението на 

дейностите, включени в СИЗ, по компетентност: 

Селиме Закирова – социален работник в отдел „Закрила на детето”.; 

o Предоставя услуги по компетентност за решаването на проблеми, препятстващи 

продължително безработното лице да работи. 

 

При изпълнение на ангажиментите по настоящото Споразумение, всяка 

институция/организация, посредством определените лица за контакт (контактни 

точки), предоставя информация за изпълнение на дейностите, от компетентността 

си, допринасящи за преодоляване на бариерите пред интеграцията в заетост на 

продължително безработните лица.  

Информацията се предоставя в табличен вид (Приложение 1) към настоящото 

споразумение. 

Информацията се предоставя на Дирекция „Бюро по труда” гр. Исперих за всяко 

тримесечие, до 20-то число на месеца, следващ периода за който се отнася.  

ДБТ гр. Исперих обобщава информацията за ползваните услуги от лицата, обект 

на настоящото Споразумение и я предоставя на всяка страна по Споразумението 

до 25-то число на месеца, следващ периода, за който се отнася. 

 

IV. Финансови условия 

Дейностите на институциите и организациите, описани в настоящото Споразумение, са 

от компетентностите на съответната институция/организация и са присъщи за 

изпълнение на нейните функции. Поради това изпълнението на включените дейности 



187 

 

не изисква допълнително финансово обезпечаване от страна на институциите  и 

организациите. 

 

V. Заключителни разпоредби 

Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на подписването му. То може да бъде 

изменяно и допълвано, по взаимно съгласие на страните, в писмена форма с анекс, 

представляващ неразделна част от него. 

В срок от един месец след подписване на настоящото Споразумение информацията за 

лицата, определени за „контактни точки“ следва да бъде изпратена в Дирекция „Бюро 

по труда” гр. Исперих. При необходимост от извършване на промяна, информацията се 

изпраща в срок до 3 работни дни на вниманието на Дирекция „Бюро по труда” гр. 

Исперих. 

 

Неразделна част от настоящото Споразумение са: 

o Приложение 1, Таблици с дейности за отчитане на резултатите (обща и за всеки 

партньор); 

o Приложение 2, Образец на Споразумение за интеграция в заетост, което се 

сключва с всяко продължително безработно лице в Дирекция „Бюро по труда” 

(за информация на партньорите); 

o Приложение 3, Образец на насочващо писмо от Дирекция „Бюро по труда” към 

институция/организация (за информация на партньорите). 

 

Настоящото Споразумение е сключено на …………………….. и е подписано в 5 

еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.  

 

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ИСПЕРИХ  ……………………… 

ОБЩИНА ГР. ИСПЕРИХ ……………………… 

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ГР. 

ИСПЕРИХ 

……………………… 

ОБЩИНА С.САМУИЛ …………………….. 

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” С. САМУИЛ ……………………… 

  

  

 ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

Относно: Създаване на Детска ясла „Малечко Палечко” гр.Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 
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Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

 Уважаеми общински съветници, 

Общините създават детски ясли с цел подпомагане на семействата при 

отглеждане на деца до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално 

физическо и психическо развитие. Детските ясли са организационно обособени 

структури, в които медицински специалисти и педагози осъществяват отглеждане, 

възпитание и обучение на деца до тригодишна възраст. В детските кухни се приготвя 

храна, която по качествен състав и технологична обработка отговаря на възрастовите 

особености на детския организъм. Изискванията към устройството и дейността на детските 

ясли и детските кухни се определят в Наредба № 26 от 18.11.2008г. на Министерство на 

здравеопазването. 

Съгласно Закона за здравето общинските детски ясли и общинските детски кухни 

се създават, преобразуват и закриват със заповед на кмета на общината след решение на 

общинския съвет и съгласие на директора на съответната регионална здравна инспекция. 

Издръжката на децата в общинските детски ясли и дейността на общинските детски кухни 

се подпомагат от съответния общински бюджет.  

Управлението и ръководството на детската ясла се осъществява от директор. В 

детската ясла задължително работят медицинска сестра или акушерка, педагог и 

детегледачка. На една яслена група се назначават най-малко две медицински сестри и 

две детегледачки, като обслужването на децата се осъществява от най-малко една 

медицнска сестра и една детегледачка на смяна. В персонала на детската ясла могат да 

се включат и други лица, които се грижат за техническото и материално поддържане на 

детското заведение. Детските кухни към детски ясли и яслени групи в детски градини се 

ръководят от директора на детското заведение, който контролира и отговаря и за 

цялостната дейност на детската кухня, включително и спазване на нормите за здравословно 

хранене при приготвянето на храната.  

 

На територията на община Исперих функционират четири яслени групи към 

Детска градина „Първи юни” гр. Исперих. Групите се посещават от деца на възраст до 3 

години, при норматив от 8 до 16 деца в смесена дневна яслена група. От 2016 година 

към яслените групи в детската градина работи и детска кухня, която предоставя храна за 

деца от десет месечна до тригодишна възраст. 
С настоящата докладна записка Община Исперих предлага отделяне на четирите 

яслени групи към Детска градина „Първи юни“ гр.Исперих като самостоятелна Детска 

ясла „Малечко Палечко“ гр.Исперих с детска кухня към нея. Детската ясла ще се 

помещава в сградата, находяща се на ул. „Иван Кръстев” № 4 в гр. Исперих, която 

разполага с материална база, отговаряща на здравните изисквания. 

 

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.119, ал.2 от Закона за здравето и  чл.1, ал.2, 

чл.35, ал.1, т.3 от Наредба № 26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските 

ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

I.Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за създаване на Детска 

ясла „Малечко Палечко“ гр.Исперих, с четири смесени дневни яслени групи, считано 

от 01.09.2019г., като: 
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1. Дава разрешение Урегулиран поземлен имот VII-1117 в квартал 92, отреден за 

Обществено застрояване с площ 9 791 кв.м. /по Акт № 5685 от 07.01.2014г./, находящ 

се на ул. „Иван Кръстев” № 4 в гр.Исперих, да се ползва съвместно от Детска градина 

„Първи юни“ гр.Исперих и Детска ясла „Малечко Палечко“ гр.Исперих. Сграда № 1, 

със застроена площ 366 кв.м. и сграда № 3, със застроена площ 596 кв.м. да се ползват 

съвместно от Детска градина „Първи юни“ гр.Исперих и Детска ясла „Малечко 

Палечко“ гр.Исперих. 

2. Задължителната документация на яслените групи към Детска градина „Първи 

юни“ гр.Исперих да се приеме и съхранява от Детска ясла „Малечко Палечко” 

гр.Исперих. 

3. Трудовоправните отношения с персонала на закритите яслени групи към 

Детска градина „Първи юни гр.Исперих да се уредят в съответствие с Кодекса на труда, 

считано от 01.09.2019г. 

 II.Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за преобразуване на 

Детска кухня към яслени групи в Детска градина „Първи юни гр.Исперих в Детска 

кухня към Детска ясла „Малечко Палечко“ гр.Исперих с капацитет до 300 порции 

дневно, считано от 01.09.2019г., като: 

1. Дава разрешение Детската кухня да се помещава в сграда № 2, със застроена 

площ 118 кв.м., находяща се в урегулиран поземлен имот VII-1117 в квартал 92, 

отреден за Обществено застрояване с площ 9 791 кв.м. /по Акт № 5685 от 

07.01.2014г./, с административен адрес ул. „Иван Кръстев” № 4 в гр.Исперих. 

2.  Задължителната документация на Детска кухня към яслени групи в Детска 

градина „Първи юни гр.Исперих да се приеме и съхранява от Детска кухня към Детска 

ясла „Малечко Палечко“ гр.Исперих. 

3. Трудовоправните отношения с персонала на Детска кухня към яслени групи в 

Детска градина „Първи юни гр.Исперих да се уредят в съответствие с Кодекса на труда, 

считано от 01.09.2019г. 

4. За получаване на детска храна от Детска кухня към Детска ясла „Малечко 

Палечко“ гр.Исперих родителите и настойниците да заплащат такса в размер, 

определен в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Исперих. 

III.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички необходими 

законови действия в изпълнение на приетото решение. 

IV. 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. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова– председател на ПК по « Образование, култура, 

спорт и туризъм» 

На заседание ПК по „  Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

25.03.2019 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 

26.03.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.03.2019 г. от 

15.20 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение. 

 Заповядайте г-жа Романска. 

 

 Даринка Романска – общински съветгник от политически представената 

група на БСП. 

 При това отделяне на яслени групи как ще се отдели и сградата? 

 

 Отговор на въпроса даде Кмета на община Исперих г-н Руфад. 

 Разделянето е само административно. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други желаещи да вземат отношение по докладната записка. 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 28.03.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

Относно: Създаване на Детска ясла „Малечко Палечко” гр.Исперих. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД  За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 663 
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На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.119, ал.2 от Закона за здравето и  чл.1, ал.2, 

чл.35, ал.1, т.3 от Наредба № 26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските 

ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 I.Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за създаване на Детска 

ясла „Малечко Палечко“ гр.Исперих, с четири смесени дневни яслени групи, считано 

от 01.09.2019г., като: 

 1.Дава разрешение Урегулиран поземлен имот VII-1117 в квартал 92, отреден за 

Обществено застрояване с площ 9 791 кв.м. /по Акт № 5685 от 07.01.2014г./, находящ 

се на ул. „Иван Кръстев” № 4 в гр.Исперих, да се ползва съвместно от Детска градина 

„Първи юни“ гр.Исперих и Детска ясла „Малечко Палечко“ гр.Исперих. Сграда № 1, 

със застроена площ 366 кв.м. и сграда № 3, със застроена площ 596 кв.м. да се ползват 

съвместно от Детска градина „Първи юни“ гр.Исперих и Детска ясла „Малечко 

Палечко“ гр.Исперих. 

 2.Задължителната документация на яслените групи към Детска градина „Първи 

юни“ гр.Исперих да се приеме и съхранява от Детска ясла „Малечко Палечко” 

гр.Исперих. 

 3.Трудовоправните отношения с персонала на закритите яслени групи към 

Детска градина „Първи юни гр.Исперих да се уредят в съответствие с Кодекса на труда, 

считано от 01.09.2019г. 

 II.Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за преобразуване на 

Детска кухня към яслени групи в Детска градина „Първи юни гр.Исперих в Детска 

кухня към Детска ясла „Малечко Палечко“ гр.Исперих с капацитет до 300 порции 

дневно, считано от 01.09.2019г., като: 

 1.Дава разрешение Детската кухня да се помещава в сграда № 2, със застроена 

площ 118 кв.м., находяща се в урегулиран поземлен имот VII-1117 в квартал 92, 

отреден за Обществено застрояване с площ 9 791 кв.м. /по Акт № 5685 от 

07.01.2014г./, с административен адрес ул. „Иван Кръстев” № 4 в гр.Исперих. 

 2. Задължителната документация на Детска кухня към яслени групи в Детска 

градина „Първи юни гр.Исперих да се приеме и съхранява от Детска кухня към Детска 

ясла „Малечко Палечко“ гр.Исперих. 

 3.Трудовоправните отношения с персонала на Детска кухня към яслени групи в 

Детска градина „Първи юни гр.Исперих да се уредят в съответствие с Кодекса на труда, 

считано от 01.09.2019г. 

 4.За получаване на детска храна от Детска кухня към Детска ясла „Малечко 

Палечко“ гр.Исперих родителите и настойниците да заплащат такса в размер, 

определен в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Исперих. 

 III.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички необходими 

законови действия в изпълнение на приетото решение. 

 IV.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. 
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 ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

     Относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от 

улична регулация, предаваеми към УПИ  I- 466 в квартал 36 и УПИ XII-466 в квартал 

36 по плана на с.Йонково, община Исперих, област Разград. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

 Уважаеми общински съветници, 

С нотариален акт №39, том V, рег.№5527 от 2017год. и нотариален акт за 

поправка на нотариален акт № 78, том V, рег.№5769, дело №745 от 2017год. лицето 

Ружай Ружди Кадир от с.Звенимир, община Главиница е собственик на УПИ I-466 и 

УПИ XII-466 в квартал 36 по регулационния план на с.Йонково, община Исперих. И 

към двата имота има предаваеми идеални части от улична регулация, съответно към 

УПИ I-466, квартал 36 от 136 кв.м с АЧОС №6780/18.01.2019год. и към УПИ XII-466 в 

квартал 36 от 19 кв.м. с АЧОС 6781/18.01.2019год. 

Разпореждането с  идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ  I-

466 и УПИ XII-466 в квартал 36 по плана на с.Йонково  е  включено в Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019год. 

Прекратяването на съсобственост се извършва след Решение на Общински 

съвет,   за което предлагам Общински съвет  Исперих да обсъди и приеме следните  
 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих 

за закупуване на идеални части от поземлени имоти, находящи се в с.Йонково, община 

Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел -  прекратяване на 

съсобственост, създаване условия за по-добро стопанисване на имотите  

 и на основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2  от Закона за 

общинската собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет   Исперих  
     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Исперих и Ружай 

Ружди Кадир, с адрес с.Звенимир, ул. „Четвърта” № 3А, община Главиница, област 

Силистра чрез продажба на идеалните части на община Исперих, както следва: 

1.1.  136/1424  (сто тридесет и шест наклонена черта хиляда четиристотин 

двадесет и четири) кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел  

I-466(римско едно  тире четиристотин шестдесет и шест)  в квартал 36 (тридесет и 

шест) с обща площ на имота 1,424 (едно цяло четиристотин двадесет и четири) дка с 

местонахождение с.Йонково, ул. „Руен“ №31А, община Исперих по регулационния 

план  на селото, одобрен  със Заповед 62/07.04.1987год. на Кмета на община Исперих 

при граници на имота: север- улица; изток – УПИ II-467; юг- УПИ ХII-466 и запад – ул. 

„Руен“ по Акт за частна общинска собственост № 6781 от 18.01.2019год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 22.01.2019 г.   

 на съсобственика Ружай Ружди Кадир, притежаващ  останалите идеални части от 

имота, съгласно Нотариален Акт № 39, том V, рег. № 5527, дело № 711 от 2017год. и 
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нотариален акт за поправка на нотариален акт № 78, том V, рег.№5769, дело №745 от 

2017год.    

1.2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  01.02.2019 г. в размер на 399,00 (триста деветдесет и 

девет) лева. 

1.3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 284,00 (двеста 

осемдесет и четири) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000067/17.01.2019 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

  2.1.  19/1756  (деветнадесет  наклонена черта хиляда седемстотин петдесет и 

шест) кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел XII-466 

(римско дванадесет тире четиристотин шестдесет и шест)  в квартал 36 (тридесет и 

шест) с обща площ на имота 1,756 (едно цяло седемстотин петдесет и шест) дка с 

местонахождение с.Йонково, ул. „Руен“ №31, община Исперих по регулационния план  

на селото, одобрен  със Заповед 62/07.04.1987год. на Кмета на община Исперих при 

граници на имота: север- УПИ I-466; изток – УПИ ХI-467; юг-улица  и запад – ул. 

„Руен“ по Акт за частна общинска собственост № 6780 от 18.01.2019год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 22.01.2019 г.   

 на съсобственика Ружай Ружди Кадир, притежаващ  останалите идеални части от 

имота, съгласно Нотариален Акт № 39, том V, рег. № 5527, дело № 711 от 2017год. и 

нотариален акт за поправка на нотариален акт № 78, том V, рег.№5769, дело №745 от 

2017год. 

2.2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  01.02.2019 г. в размер на 58,00 (петдесет и осем) лева. 

2.3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 39,70 (тридесет 

и девет лева и седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка 

№ 6702000066/17.01.2019 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

       ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 

правилното   и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС  Исперих.  

 

ІV. 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 Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-ж Митева, като председател на водеща комисия. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.03.2019 г. от 

15.20 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия. 

 

Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.03.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Становището на Кмета на кметство с. Йонково. 

 

 Бейти Али - Кмета на кметство с. Йонково – няма възражения. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 28.03.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

     Относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от 

улична регулация, предаваеми към УПИ  I- 466 в квартал 36 и УПИ XII-466 в квартал 

36 по плана на с.Йонково, община Исперих, област Разград. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 
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12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД  За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 664 

 

Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за 

закупуване на идеални части от поземлени имоти, находящи се в с.Йонково, община 

Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел -  прекратяване на 

съсобственост, създаване условия за по-добро стопанисване на имотите  

 и на основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2  от Закона за 

общинската собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет   Исперих  
     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Исперих и Ружай 

Ружди Кадир, с адрес с.Звенимир, ул. „Четвърта” № 3А, община Главиница, област 

Силистра чрез продажба на идеалните части на община Исперих, както следва: 

1.1.  136/1424  (сто тридесет и шест наклонена черта хиляда четиристотин 

двадесет и четири) кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел  

I-466(римско едно  тире четиристотин шестдесет и шест)  в квартал 36 (тридесет и 

шест) с обща площ на имота 1,424 (едно цяло четиристотин двадесет и четири) дка с 

местонахождение с.Йонково, ул. „Руен“ №31А, община Исперих по регулационния 

план  на селото, одобрен  със Заповед 62/07.04.1987год. на Кмета на община Исперих 

при граници на имота: север- улица; изток – УПИ II-467; юг- УПИ ХII-466 и запад – ул. 

„Руен“ по Акт за частна общинска собственост № 6781 от 18.01.2019год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 22.01.2019 г.   

 на съсобственика Ружай Ружди Кадир, притежаващ  останалите идеални части от 
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имота, съгласно Нотариален Акт № 39, том V, рег. № 5527, дело № 711 от 2017год. и 

нотариален акт за поправка на нотариален акт № 78, том V, рег.№5769, дело №745 от 

2017год.    

1.2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  01.02.2019 г. в размер на 399,00 (триста деветдесет и 

девет) лева. 

1.3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 284,00 (двеста 

осемдесет и четири) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000067/17.01.2019 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

  2.1.  19/1756  (деветнадесет  наклонена черта хиляда седемстотин петдесет и 

шест) кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел XII-466 

(римско дванадесет тире четиристотин шестдесет и шест)  в квартал 36 (тридесет и 

шест) с обща площ на имота 1,756 (едно цяло седемстотин петдесет и шест) дка с 

местонахождение с.Йонково, ул. „Руен“ №31, община Исперих по регулационния план  

на селото, одобрен  със Заповед 62/07.04.1987год. на Кмета на община Исперих при 

граници на имота: север- УПИ I-466; изток – УПИ ХI-467; юг-улица  и запад – ул. 

„Руен“ по Акт за частна общинска собственост № 6780 от 18.01.2019год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 22.01.2019 г.   

 на съсобственика Ружай Ружди Кадир, притежаващ  останалите идеални части от 

имота, съгласно Нотариален Акт № 39, том V, рег. № 5527, дело № 711 от 2017год. и 

нотариален акт за поправка на нотариален акт № 78, том V, рег.№5769, дело №745 от 

2017год. 

2.2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  01.02.2019 г. в размер на 58,00 (петдесет и осем) лева. 

2.3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 39,70 (тридесет 

и девет лева и седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка 

№ 6702000066/17.01.2019 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

       ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 

правилното   и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС  Исперих.  

 

ІV. 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 Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

     Относно: Продажба на поземлен имот VIII-105,квартал 6 в с.Лъвино; поземлен 

имот IX-105, квартал 6 в с.Лъвино  и  поземлен имот № 46913.120.53 в с.Малък 

Поровец, община Исперих,  област Разград 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 
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Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих е собственик на три незастроени поземлени имоти, находящи 

се в с.Лъвино и с.Малък Поровец, община Исперих, за които има постъпили заявления 

за закупуване от физически лица.   

Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2019год. за продажба.   

    Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:      

1. Има изявен интерес за закупуването на  имотите.    

2. Реализиране на постъпления от продажбата. 

   

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет  Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлени  имоти   

да се проведе процедура по продажба на същите с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2019 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 

1.Урегулиран поземлен имот VIII-105 (римско осем тире сто и пет) в квартал 6 

(шест) отреден за жилищно строителство с площ 1250 (хиляда двеста и петдесет) кв.м. 

с местонахождение на имота – с.Лъвино, ул. „Люлин“ № 3А, община Исперих, област 

Разград по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 242/03.12.1987г. на 

Кмета на община Исперих при съседи на имота: изток – УПИ VI-104 и УПИ VII-104 от 

кв.6; север –УПИ IV-108 от кв.6; запад – УПИ IX-105 от кв. 6 и юг-улица, съгласно Акт 

за частна общинска собственост № 5883 от 26.05.2015год., вписан в Агенцията по 

вписванията на 02.06.2015год. 

1.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  

4 676,30 (четири хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и тридесет стотинки) лева, 

която цена е данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000267 от 27.02.2019 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих.        

1.2.Пазарна оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 01.02.2019 год. 3 729,00 (три хиляди седемстотин двадесет и девет) лева,   

  
2. Урегулиран поземлен имот IX-105 (римско девет тире сто и пет) в квартал 6 

(шест) отреден за жилищно строителство с площ 1,292 (едно цяло дваста деветдесет и 

два) дка с местонахождение на имота – с.Лъвино, ул. „Люлин“ № 3, община Исперих, 

област Разград по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 

242/03.12.1987г на Кмета на община Исперих при съседи на имота: изток – УПИ VIII-

105 от кв.6; север –УПИ III-108 и УПИ IV-108 от кв.6; запад – УПИ X-105 от кв. 6 и юг-

улица „Люлин“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6539 от 

14.12.2017год., вписан в Агенцията по вписванията на 18.12.2017год. 
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1.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  

4 833,40 (четири хиляди осемстотин тридесет и три лева и четиридесет стотинки) лева, 

която цена е данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000268 от 27.02.2019 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих. 

 1.2, Пазарна оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 01.02.2019 год. е в размер на   3 867,00 (три хиляди осемстотин шестдесет и 

седем) лева. 

 

3. Поземлен имот № 46913.120.53 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка сто и двадесет точка петдесет и три) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди, с начин на трайно предназначение на 

територията урбанизирана с площ 1003 (хиляда и три) кв.м. с местонахождение на 

имота – с.Малък Поровец, ул. „Места“, община Исперих, област Разград по 

кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009год. на ИД на 

АГКК  при съседи на имота: имоти с № 46913.120.52; № 46913.120.659; № 

46913.120.491; № 46913.120.391; № 46913.9.134 и № 46913.9.136, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6761 от 20.09.2018год., вписан в Агенцията по 

вписванията на 25.09.2018год. 

3.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           

2 134,00 (две хиляди сто тридесет и четири) лева, която е пазарна оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 18.02.2019 год. 

3.2.  Данъчната оценка на имота е в размер на 2 094,30 (две хиляди деветдесет и 

четири лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000269 от 27.02.2019 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

   

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и 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 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. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-ж Митева, като председател на водеща комисия. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.03.2019 г. от 

15.20 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия. 

 

Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.03.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на Кмета на кметство с.Лъвино и Кмета на кметство с. 

Малък Поровец. 

 

 Гюрсел Мустафа - Кмета на кметство с. Лъвино– няма възражения. 

 В деловодството на Общински съвет Исперих няма постъпило възражение от 

Кмета на кметство с. Малък Поровец. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 28.03.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

     Относно: Продажба на поземлен имот VIII-105,квартал 6 в с.Лъвино; поземлен 

имот IX-105, квартал 6 в с.Лъвино  и  поземлен имот № 46913.120.53 в с.Малък 

Поровец, община Исперих,  област Разград 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  
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 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД  За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 665 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет  Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлени  имоти   

да се проведе процедура по продажба на същите с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2019 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 

1.Урегулиран поземлен имот VIII-105 (римско осем тире сто и пет) в квартал 6 

(шест) отреден за жилищно строителство с площ 1250 (хиляда двеста и петдесет) кв.м. 

с местонахождение на имота – с.Лъвино, ул. „Люлин“ № 3А, община Исперих, област 

Разград по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 242/03.12.1987г. на 
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Кмета на община Исперих при съседи на имота: изток – УПИ VI-104 и УПИ VII-104 от 

кв.6; север –УПИ IV-108 от кв.6; запад – УПИ IX-105 от кв. 6 и юг-улица, съгласно Акт 

за частна общинска собственост № 5883 от 26.05.2015год., вписан в Агенцията по 

вписванията на 02.06.2015год. 

1.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  

4 676,30 (четири хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и тридесет стотинки) лева, 

която цена е данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000267 от 27.02.2019 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих.        

1.2.Пазарна оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 01.02.2019 год. 3 729,00 (три хиляди седемстотин двадесет и девет) лева,   

  
2. Урегулиран поземлен имот IX-105 (римско девет тире сто и пет) в квартал 6 

(шест) отреден за жилищно строителство с площ 1,292 (едно цяло дваста деветдесет и 

два) дка с местонахождение на имота – с.Лъвино, ул. „Люлин“ № 3, община Исперих, 

област Разград по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 

242/03.12.1987г на Кмета на община Исперих при съседи на имота: изток – УПИ VIII-

105 от кв.6; север –УПИ III-108 и УПИ IV-108 от кв.6; запад – УПИ X-105 от кв. 6 и юг-

улица „Люлин“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6539 от 

14.12.2017год., вписан в Агенцията по вписванията на 18.12.2017год. 

1.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  

4 833,40 (четири хиляди осемстотин тридесет и три лева и четиридесет стотинки) лева, 

която цена е данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000268 от 27.02.2019 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих. 

 1.2, Пазарна оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 01.02.2019 год. е в размер на   3 867,00 (три хиляди осемстотин шестдесет и 

седем) лева. 

 

3. Поземлен имот № 46913.120.53 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка сто и двадесет точка петдесет и три) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди, с начин на трайно предназначение на 

територията урбанизирана с площ 1003 (хиляда и три) кв.м. с местонахождение на 

имота – с.Малък Поровец, ул. „Места“, община Исперих, област Разград по 

кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009год. на ИД на 

АГКК  при съседи на имота: имоти с № 46913.120.52; № 46913.120.659; № 

46913.120.491; № 46913.120.391; № 46913.9.134 и № 46913.9.136, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6761 от 20.09.2018год., вписан в Агенцията по 

вписванията на 25.09.2018год. 

3.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на           

2 134,00 (две хиляди сто тридесет и четири) лева, която е пазарна оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 18.02.2019 год. 

3.2.  Данъчната оценка на имота е в размер на 2 094,30 (две хиляди деветдесет и 

четири лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000269 от 27.02.2019 год. на отдел МДТ при община Исперих. 

   

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и 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 седем  дневен срок от приемането му. 
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 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

 Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински терени, находящи 

се   в гр. Исперих с наемател „ТАБАК МАРКЕТ“ АД, гр. София 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В информационния център за обслужване на граждани на Община Исперих е 

постъпило Заявление с вх. № ОС - 36/01.02.2019 год. до кмета на Община Исперих от  

„ТАБАК МАРКЕТ“ АД, ЕИК: 175127176 със седалище и адрес на управление 

гр.София, ул. „Княз Борис I“ №161, представлявано заедно от Изпълнителните си 

директори Цветан Нейчев и Виктор Налбантов, с което дружеството заявява, че желае 

срока на Договор за наем № 57 от 01.04.2014г., сключен между община Исперих и 

„ТАБАК МАРКЕТ“ АД за наем на общински терени за поставяне на 4 броя 

преместваеми обекти за търговска дейност да бъде удължен. 

 „ТАБАК МАРКЕТ“ АД е наемател на общински терени в гр.Исперих с обща 

площ 18 кв.м за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност със срок до 

01.04.2019год. при месечна наемна цена в размер на 610 лева без ДДС.   

 Наемателят няма неразплатени и просрочени задължения по договора.   

С оглед развиването на търговска дейност на територията на гр.Исперих считам, 

че е във взаимен интерес да се удължи срока на цитирания договор за наем с още 5 

(пет) години на основание § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, с което общия срок за 

ползване на общинските терени ще бъде 10 години. 

  

Въз основа на изложеното, предлагам Общинският съвет Исперих, да обсъди и 

приеме следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1  и § 78, ал.2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба №27 на ОбС – Исперих   

 

                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

              Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за удължаване със 5 (пет) години срока на Договор за наем № 

57 от 01.04.2014г., сключен между община Исперих и „ТАБАК МАРКЕТ“ АД, ЕИК: 

175127176 със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Княз Борис I“ №161, 

представлявано заедно от Изпълнителните си директори Цветан Нейчев и Виктор 

Налбантов.   
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Дружеството е наемател на 4 броя места за поставяне на преместваеми обекти за 

търговска дейност на ул. „Хан Аспарух“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Васил 

Левски“ /до кафе „Бавария“ / и на ул. „Васил Левски“ / на пресечката с ул. „Чумерна“ / 

в гр.Исперих с обща площ 18,00 кв.м. срещу месечната наемна цена  в размер на  

610,00 (шестотин и десет) лева без ДДС.  

  

2. Определя месечна наемна цена в размер на 610,00 (шестотин и десет) лева без 

ДДС, която цена е предложена на проведен конкурс през 2014год., считано от 

01.04.2019 год. 
  

3.Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение 

към Договора за наем, за удължаване срока на договора. 

   

4.Останалите клаузи по договора да останат непроменени.  

  

 ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-ж Митева, като председател на водеща комисия. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.03.2019 г. от 

15.20 часа, след  разглеждането на докладната записка.          

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия. 

 

Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.03.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих с направеното предложение в т.2. Определя 
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месечна наемна цена в размер на 650,00 (шестотин и петдесет) лева без ДДС, която 

цена е предложена на проведен конкурс през 2014год., считано от 01.04.2019 год. 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя. 

Няма. Ако сте съгласни с предложението за промяна в проекто решението на 

комисията , а именнно т. 2. Определя месечна наемна цена в размер на 650,00 

(шестотин и петдесет) лева без ДДС, която цена е предложена на проведен конкурс 

през 2014год., считано от 01.04.2019 год. 

Преминаваме към гласуване на решението с направеното предложенимесечната 

наемна цена от 610.00лв. да стане 650.00лв. 

  

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 28.03.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

 Относно: Удължаване срока на договор за наем на общински терени, находящи 

се   в гр. Исперих с наемател „ТАБАК МАРКЕТ“ АД, гр. София 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД  За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     П  
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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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 666 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1  и § 78, ал.2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба №27 на ОбС – Исперих   

 

                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

              Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за удължаване със 5 (пет) години срока на Договор за наем № 

57 от 01.04.2014г., сключен между община Исперих и „ТАБАК МАРКЕТ“ АД, ЕИК: 

175127176 със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Княз Борис I“ №161, 

представлявано заедно от Изпълнителните си директори Цветан Нейчев и Виктор 

Налбантов.    

  

Дружеството е наемател на 4 броя места за поставяне на преместваеми обекти за 

търговска дейност на ул. „Хан Аспарух“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Васил 

Левски“ /до кафе „Бавария“ / и на ул. „Васил Левски“ / на пресечката с ул. „Чумерна“ / 

в гр.Исперих с обща площ 18,00 кв.м. срещу месечната наемна цена  в размер на  

610,00 (шестотин и  десет) лева без ДДС.  

  

2. Определя месечна наемна цена в размер на 650,00 (шестотин и педесет) лева 

без ДДС, считано от 01.04.2019 год. 

  

3.Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение 

към Договора за наем, за удължаване срока на договора. 

   

4.Останалите клаузи по договора да останат непроменени.  

  

 ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
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ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

  Относно: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския 

поземлен фонд и  условията за отдаването им под наем за селскостопанската 

2019/2020година 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет по 

предложение на кмета на общината определя маломерните имоти от Общинския 

поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс. 

 Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл.7 от Наредба  

№ 28  за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен 

фонд на Община Исперих, приет  от  Общински съвет  Исперих , като съгласно ал. 4 от 

същия член като маломерни се определят тези имоти, които са с площ до 3 дка. 

 Във връзка с горе  изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да обсъди и 

приеме следните 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от Закона 

за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.5, т.1 и чл.7 от Наредба № 

28  за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд 

0на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на маломерните имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински 

поземлен фонд 

        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. 1.Определя маломерните имоти от Общински поземлен фонд на територията 

на  община Исперих  по населени места, номера на имоти, документи за собственост и 

площи, описани в таблица – Приложение №1 , което е неразделна част от настоящото 

решение за селскостопанската 2019/2020 година. 

 

 

2. Възлага на кмета на Община Исперих да обяви на интернет страницата на 

общината, а на кметовете по населените места в кметствата списъка на маломерните 

имоти   по Приложения №1.   

 

II.1.Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към Община 

Исперих. 

 2. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе 

публично оповестен търг с явно наддаване съгласно изискванията на Глава пета от 

Наредба №27 на ОбС Исперих. 
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3. Определя срок за подаване на заявления от лицата, желаещи да ползват 

маломерните имоти от Общинския поземлен фонд  до 30.04.2019г. включително. 

 

III.1.Договорите за наем за маломерните имоти да се сключат за      

селскостопанската 2019/2020 година. 

 2. Определя средна рентна наемна цена за имотите  в размер на 45,00 

(четиридесет и пет ) лева на декар,  съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от 

Наредба № 28 на ОбС  Исперих. 

 

ІV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

         

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

  

Маломерни имоти - 2019г. 

       

       № № Землище АОС НТП № на имот Площ/дка 

1 1 с. Белинци 6012/12.02.2016г. Нива 03472.10.139 1,616 

2 2 с. Белинци 4237/11.09.2012г. Нива 03472.10.153 0,809 

3 3 с. Белинци 4246/11.09.2012г. Нива 03472.10.261 1,455 

4 4 с. Белинци 4279/05.11.2012г. Нива 03472.35.17 1,192 

5 5 с. Белинци 5042/10.01.2012г. нива 03472.290.19 1,191 

            6,263 

6 1 с. Бърдоква 5277/18.02.2013г. Нива 07452.1.78 1,947 

            1,947 

7 1 с. Вазово 5405/15.03.2013г. Нива 10015.11.54 2,283 

8 2 с. Вазово 5364/28.02.2013г. Нива 10015.20.37 1,269 

9 3 с. Вазово 5353/28.02.2013г. Нива 10015.20.40 0,305 

10 4 с. Вазово 5410/15.03.2013г. Нива 10015.20.46 0,627 

11 5 с. Вазово 5348/28.02.2013г. Нива 10015.20.47 0,329 

12 6 с. Вазово 5349/28.02.2013г. Нива 10015.20.48 1,146 

13 7 с. Вазово 5347/28.02.2013г. Нива 10015.20.49 0,919 

14 8 с. Вазово 5346/28.02.2013г. Нива 10015.20.50 1,671 

15 9 с. Вазово 5354/28.02.2013г. Нива 10015.20.54 0,933 

16 10 с. Вазово 5340/28.02.2013г. Нива 10015.20.82 1,264 

17 11 с. Вазово 5341/28.02.2013г. Нива 10015.20.83 1,149 

            11,895 

18 1 
с. Голям 
Поровец 5197/17.01.2013г. др.вид нива 15953.2.7 1,675 

19 2 
с. Голям 
Поровец 5201/17.01.2013г. др.вид нива 15953.5.3 0,584 

20 3 
с. Голям 
Поровец 5194/17.01.2013г. др.вид нива 15953.8.11 0,931 

21 4 
с. Голям 
Поровец 5936/19.08.2015г. Нива 15953.13.28 2,398 

22 5 
с. Голям 
Поровец 5935/19.08.2015г. Нива 15953.17.5 1,399 

23 6 
с. Голям 
Поровец 5934/19.08.2015г. Нива 15953.19.37 1,602 

24 7 с. Голям 5933/19.08.2015г. Нива 15953.23.1 2,100 
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Поровец 

25 8 
с. Голям 
Поровец 5932/19.08.2015г. Нива 15953.35.48 2,020 

26 9 
с. Голям 
Поровец 4709/12.11.2010г. Нива 15953.39.29 1,917 

27 10 
с. Голям 
Поровец 5931/19.08.2015г. Нива 15953.50.26 2,300 

            16,926 

28 1 с. Делчево 2406/09.03.2009г. Нива 20609.18.18 1,269 

29 2 с. Делчево 2415/09.03.2009г. Нива 20609.20.2 0,405 

30 3 с. Делчево 2416/09.03.2009г. Нива 20609.20.3 0,517 

31 4 с. Делчево 2425/09.03.2009г. Нива 20609.21.4 0,979 

32 5 с. Делчево 2428/09.03.2009г. Нива 20609.21.7 0,668 

33 6 с. Делчево 2434/09.03.2009г. Нива 20609.23.3 2,237 

34 7 с. Делчево 2439/09.03.2009г. Нива 20609.23.8 2,174 

35 8 с. Делчево 2411/09.03.2009г. Нива 20609.26.109 1,126 

36 9 с. Делчево 2412/09.03.2009г. Нива 20609.28.1 0,849 

            10,224 

37 1 с. Драгомъж 2780/20.03.2009г. нива 24921.2.55 1,088 

38 2 с. Драгомъж 2845/23.03.2009г. нива 24921.18.443 0,915 

39 3 с. Драгомъж 5651/02.12.2013г. нива 24921.10.6 1,742 

            3,745 

40 1 с. Духовец 3443/21.04.2009г. Нива 24150.10.109 0,431 

41 2 с. Духовец 3444/21.04.2009г. Нива 24150.10.110 0,782 

42 3 с. Духовец 3445/21.04.2009г. Нива 24150.10.114 2,085 

43 4 с. Духовец 3447/21.04.2009г. Нива 24150.10.120 2,725 

44 5 с. Духовец 3454/22.04.2009г. Нива 24150.10.143 0,962 

45 6 с. Духовец 3461/22.04.2009г. Нива 24150.10.164 2,604 

46 7 с. Духовец 3401/17.04.2009г. Нива 24150.12.43 0,890 

47 8 с. Духовец 3403/17.04.2009г. Нива 24150.16.20 1,990 

48 9 с. Духовец 4201/23.07.2009г. Нива 24150.17.38 0,986 

49 10 с. Духовец 3404/17.04.2009г. Нива 24150.21.4 0,316 

50 11 с. Духовец 4200/23.07.2009г. Нива 24150.21.21 1,507 

51 12 с. Духовец 3406/17.04.2009г. Нива 24150.26.7 1,114 

52 13 с. Духовец 3408/17.04.2009г. Нива 24150.28.2 0,500 

53 14 с. Духовец 4220/23.07.2009г. Нива 24150.30.10 0,989 

54 15 с. Духовец 3410/17.04.2009г. Нива 24150.34.24 1,914 

55 16 с. Духовец 3411/17.04.2009г. Нива 24150.38.5 1,998 

56 17 с. Духовец 3420/17.04.2009г. Нива 24150.46.15 0,894 

57 18 с. Духовец 3422/21.04.2009г. Нива 24150.46.62 2,101 

            24,788 

58 1 с. Йонково 2597/17.03.2009г. нива 34103.11.13 2,554 

59 2 с. Йонково 2617/18.03.2009г. нива 34103.19.91. 1,066 

60 3 с. Йонково 2622/13.03.2009г. нива 34103.22.382 0,276 

61 4 с. Йонково 2649/18.03.2009г. нива 34103.29.245 1,970 

62 5 с. Йонково 2629/16.03.2009г. нива 34103.28.117 0,527 

63 6 с. Йонково 2630/16.03.2009г. нива 34103.28.119 1,062 

64 7 с. Йонково 2632/16.03.2009г. нива 34103.28.124 0,638 

65 8 с. Йонково 2641/16.03.2009г. нива 34103.29.227 0,851 

66 9 с. Йонково 2650/18.03.2009г. Нива 34103.29.247 1,104 

67 10 с. Йонково 2654/18.03.2009г. Нива 34103.29.252 0,837 

68 11 с. Йонково 2656/18.03.2009г. Нива 34103.29.254 0,510 

69 12 с. Йонково 2304/18.03.2009г. нива 34103.29.231 1,745 

70 13 с. Йонково 2664/18.03.2009г. Нива 34103.32.558 0,760 
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71 14 с. Йонково 2667/18.03.2009г. Нива 34103.33.508 1,524 

72 15 с. Йонково 2669/18.03.2009г. Нива 34103.33.531 0,440 

73 16 с. Йонково 2671/18.03.2009г. Нива 34103.35.478 1,050 

74 17 с. Йонково 2672/19.03.2009г. Нива 34103.35.481 1,346 

75 18 с. Йонково 2674/19.03.2009г. Нива 34103.36.566 2,670 

76 19 с. Йонково 2675/19.03.2009г. Нива 34103.36.568 2,106 

77 20 с. Йонково 2676/19.03.2009г. Нива 3410336.570 2,093 

78 21 с. Йонково 2677/19.03.2009г. Нива 34103.36.574 1,692 

79 22 с. Йонково 2678/19.03.2009г. Нива 34103.36.575 1,602 

80 23 с. Йонково 2681/19.03.2009г. Нива 34103.36.584 1,546 

81 24 с. Йонково 2684/19.03.2009г. Нива 34103.36.597 2,012 

82 25 с. Йонково 5572/30.07.2013г. Нива 34103.36.601 0,828 

83 26 с. Йонково 2686/19.03.2009г. Нива 34103.37.589 0,630 

84 27 с. Йонково 2557/16.03.2009г. нива 34103.20.441 2,893 

85 28 с. Йонково 2565/17.03.2009г. нива 34103.1.80 1,733 

86 29 с. Йонково 2572/17.03.2009г. нива 34103.3.21 0,986 

87 30 с. Йонково 2574/17.03.2009г. нива 34103.4.27 1,593 

88 31 с. Йонково 2584/17.03.2009г. нива 34103.8.1 2,280 

89 32 с. Йонково 5746/16.06.2014г. нива 34103.28.106 0,768 

90 33 с. Йонково 2682/19.03.2009г. Нива 34103.36.592 1,423 

91 34 с. Йонково 5807/21.10.2014г. Нива 34103.33.506 1,006 

92 35 с. Йонково 2665/18.03.2009г. Нива 34103.33.259 1,492 

93 36 с. Йонково 2633/28.07.2017г. Нива 34103.28.127 2,316 

94 37 с. Йонково 2644/28.07.2017г. Нива 34103.29.239 1,435 

95 38 с. Йонково 2645/28.07.2017г. Нива 34103.29.240 1,775 

96 39 с. Йонково 2646/28.07.2017г. Нива 34103.29.241 1,371 

97 40 с. Йонково 2658/30.08.2017г. Нива 34103.29.278 1,569 

98 41 с. Йонково 2662/30.08.2017г. Нива 34103.32.556 1,903 

            57,982 

99 1 с. Китанчево 5231/08.02.2013г. Нива 37010.11.16 0,494 

100 2 с. Китанчево 3077/12.12.2012г. нива 37010.34.9 2,087 

101 3 с. Китанчево 5229/08.02.2013г. Нива 37010.49.2 1,150 

102 4 с. Китанчево 5228/08.02.2013г. Нива 37010.61.1 1,059 

103 5 с. Китанчево 5227/08.02.2013г. Нива 37010.61.12 1,085 

104 6 с. Китанчево 5233/08.02.2013г. Нива 37010.66.7 0,530 

            6,405 

105 1 с. Конево 3002/02.04.2009г. нива 38296.23.82 0,618 

106 2 с. Конево 4305/19.08.2009г. нива 38296.49.1 2,237 

            2,855 

107 1 с. Къпиновци 2244/04.03.2009г. нива 40899.10.42 0,540 

108 2 с. Къпиновци 5698/27.02.2014г. нива 40899.10.59 0,350 

            0,890 

109 1 с. Лудогорци 2523/09.03.2009г. Нива 24116.1.37 0,865 

110 2 с. Лудогорци 2522/09.03.2009г. Нива 24116.1.38 0,215 

111 3 с. Лудогорци 2521/09.03.2009г. Нива 24116.1.39 1,288 

112 4 с. Лудогорци 2499/09.03.2009г. Нива 24116.1.63 1,298 

113 5 с. Лудогорци 2510/09.03.2009г. Нива 24116.4.139 1,851 

114 6 с. Лудогорци 5638/26.11.2013г. Нива 24116.4.140 1,707 

115 7 с. Лудогорци 2492/09.03.2009г. Нива 24116.6.166 0,638 

116 8 с. Лудогорци 2493/09.03.2009г. Нива 24116.6.167 0,489 

117 9 с. Лудогорци 2467/09.03.2009г. Нива 24116.7.430 1,372 

118 10 с. Лудогорци 2468/09.03.2009г. нива 24116.8.1 0,285 

119 11 с. Лудогорци 2469/09.03.2009г. Нива 24116.8.2 0,265 

120 12 с. Лудогорци 2532/09.03.2009г. Нива 24116.22.44 1,359 
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121 13 с. Лудогорци 2530/09.03.2009г. Нива 24116.28.65 1,400 

122 14 с. Лудогорци 2525/09.03.2009г. Нива 24116.28.107 1,418 

            14,450 

123 1 с. Лъвино 6366/28.02.2017г. Др.вид зем. Земя 44358.2.159 0,677 

124 2 с. Лъвино 6367/28.02.2017г. Др.вид зем. Земя 44358.2.161 0,274 

125 3 с. Лъвино 6298/04.11.2016г. Др.вид зем. Земя 44358.2.165 1,746 

126 4 с. Лъвино 2909/30.03.2009г. Нива 44358.4.2 0,103 

127 5 с. Лъвино 2913/30.03.2017г. Нива 44358.5.364 0,633 

128 6 с. Лъвино 2914/30.03.2017г. Нива 44358.5.365 0,835 

129 7 с. Лъвино 2915/30.03.2017г. Нива 44358.5.366 0,747 

130 8 с. Лъвино 2916/30.03.2017г. Нива 44358.5.367 0,262 

            5,277 

131 1 
с. Малък 
Поровец 5534/01.07.13г. друг вид нива 46913.2.9 0,477 

132 2 
с. Малък 
Поровец 5532/01.07.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.2.10 1,493 

133 3 
с. Малък 
Поровец 3932/08.06.09г. изоставена нива 46913.2.19 1,336 

134 4 
с. Малък 
Поровец 5517/01.07.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.6.48 0,869 

135 5 
с. Малък 
Поровец 5457/13.06.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.6.51 0,546 

136 6 
с. Малък 
Поровец 5299/21.02.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.7.106 1,469 

137 7 
с. Малък 
Поровец 5298/21.02.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.7.107 1,050 

138 8 
с. Малък 
Поровец 4922/08.06.11г. 

изоставена орна 
земя 46913.7.494 1,186 

139 9 
с. Малък 
Поровец 4921/08.06.11г. 

изоставена орна 
земя 46913.7.495 0,646 

140 10 
с. Малък 
Поровец 3895/30.05.09г. изоставена нива 46913.7.994 1,198 

141 11 
с. Малък 
Поровец 3880/28.05.09г. нива 46913.9.961 2,933 

142 12 
с. Малък 
Поровец 5498/01.07.13г. друг вид нива 46913.29.19 1,489 

143 13 
с. Малък 
Поровец 5499/01.07.13г. друг вид нива 46913.31.25 1,000 

144 14 
с. Малък 
Поровец 5471/13.06.13г. друг вид нива 46913.40.9 0,800 

145 15 
с. Малък 
Поровец 5480/01.07.13г. друг вид нива 46913.44.6 1,963 

146 16 
с. Малък 
Поровец 5484/01.07.13г. друг вид нива 46913.50.11 1,090 

147 17 
с. Малък 
Поровец 5485/01.07.13г. друг вид нива 46913.53.6 1,145 

148 18 
с. Малък 
Поровец 5558/01.07.13г. друг вид нива 46913.62.22 0,629 

149 19 
с. Малък 
Поровец 5450/13.06.13г. друг вид нива 46913.67.11 0,590 

150 20 
с. Малък 
Поровец 5448/13.06.13г. друг вид нива 46913.72.11 0,735 

151 21 
с. Малък 
Поровец 5447/13.06.13г. друг вид нива 46913.73.10 1,202 

152 22 
с. Малък 
Поровец 5446/13.06.13г. друг вид нива 46913.74.23 0,885 

153 23 
с. Малък 
Поровец 5445/13.06.13г. друг вид нива 46913.76.15 1,125 

154 24 с. Малък 5444/13.06.13 г. изоставена орна 46913.79.10 1,000 
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Поровец земя 

            26,856 

155 1 с. Печеница 5579/31.07.2013г. нива 56232.17.10 0,113 

156 2 с. Печеница 3979/15.06.2009г. нива 56232.22.30 0,209 

157 3 с.Печеница 3977/23.03.2016г. нива 56232.18.6 1,600 

158 4 .с.Печеница 3987/23.03.2016г. нива 56232.14.8 0,694 

159 5 с.Печеница 3984/23.03.2016г. нива 56232.14.2 1,149 

            3,765 

160 1 с. Подайва 3139/06.04.2009г. изоставена нива 56945.55.185 1,015 

161 2 с. Подайва 3228/13.04.2009г. нива 56945.10.251 0,622 

162 3 с. Подайва 5757/17.06.2014г. нива 56945.10.324 1,146 

163 4 с. Подайва 3236/13.04.2009г. нива 56945.10.341 0,769 

164 5 с. Подайва 3243/13.04.2009г. нива 56945.80.17 2,279 

165 6 с. Подайва 3249/13.04.2009г. нива 56945.80.35 0,673 

166 7 с. Подайва 5605/11.10.2013г. нива 56945.80.37 2,640 

167 8 с. Подайва 5606/11.10.2013г. нива 56945.80.38 1,941 

168 9 с. Подайва 3252/13.04.2009г. нива 56945.80.42 0,811 

169 10 с. Подайва 3253/13.04.2009г. нива 56945.80.43 0,367 

170 11 с. Подайва 3175/09.04.2009г. нива 56945.47.7 0,804 

171 12 с. Подайва 4955/14.10.2011г. нива 56945.53.23 2,405 

172 13 с. Подайва 4954/14.10.2011г. нива 56945.53.22 1,597 

173 14 с. Подайва 3269/13.04.2009г. нива 56945.130.39 2,306 

            19,375 

174 1 с. Райнино 5119/14.03.2012г. нива 61875.3.9 1,991 

175 2 с. Райнино 5129/15.03.2012г. нива  61875.4.96 0,327 

176 3 с. Райнино 5115/14.03.2012г. нива 61875.6.71 0,741 

177 4 с. Райнино 5116/14.03.2012г. нива 61875.6.72 0,316 

178 5 с. Райнино 5117/14.03.2012г. нива 61875.6.73 0,430 

179 6 с. Райнино 5118/14.03.2012г. нива 61875.6.74 0,405 

180 7 с. Райнино 5121/14.03.2012г. нива 61875.9.36 2,133 

181 8 с. Райнино 5141/19.03.2012г. нива  61875.18.116 0,358 

182 9 с. Райнино 5142/19.03.2012г. нива  61875.18.126 1,376 

183 10 с. Райнино 5144/19.03.2012г. нива  61875.18.132 0,440 

184 11 с. Райнино 5146/23.03.2012г. нива  61875.18.268 0,499 

185 12 с. Райнино 5150/23.03.2012г. нива  61875.18.292 0,895 

186 13 с. Райнино 5151/23.03.2012г. нива  61875.18.293 0,692 

187 14 с. Райнино 5110/14.03.2012г. нива 61875.19.26 0,366 

188 15 с. Райнино 5113/14.03.2012г. нива 61875.19.32 1,023 

189 16 с. Райнино 5120/14.03.2012г. нива 61875.23.20 1,826 

            13,818 

190 1 с. Свещари 4426/02.10.2009г. Нива 65650.3.64 0,865 

191 2 с. Свещари 4427/02.10.2009г. Нива 65650.3.65 1,079 

192 3 с. Свещари 5848/21.04.2015г. Нива 65650.7.29 1,170 

193 4 с. Свещари 5920/10.08.2015г. Нива 65650.7.30 1,005 

194 5 с. Свещари 4442/02.10.2009г. Нива 65650.10.339 2,456 

195 6 с. Свещари 4443/02.10.2009г. Нива 65650.10.341 3,204 

196 7 с. Свещари 4434/02.10.2009г. Нива 65650.11.86 1,682 

197 8 с. Свещари 4440/02.10.2009г. Нива 65650.11.97 2,596 

198 9 с. Свещари 4441/02.10.2009г. Нива 65650.11.98 1,086 

199 10 с. Свещари 6065/24.03.2016г. Др.вид зем. Земя 65650.12.9 2,374 

200 11 с. Свещари 4351/31.08.2009г. Лозе 65650.18.11 0,523 

201 12 с. Свещари 4352/31.08.2009г. Лозе 65650.18.13 0,523 

202 13 с. Свещари 4353/31.08.2009г. Лозе 65650.18.17 0,478 

203 14 с. Свещари 4356/31.08.2009г. Лозе 65650.18.24 0,474 
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204 15 с. Свещари 4357/31.08.2009г. Лозе 65650.18.26 0,473 

205 16 с. Свещари 4363/31.08.2009г. Лозе 65650.18.64 0,475 

206 17 с. Свещари 4364/31.08.2009г. Лозе 65650.18.66 0,577 

207 18 с. Свещари 4366/31.08.2009г. Лозе 65650.18.67 0,577 

208 19 с. Свещари 6052/22.02.2016г. Лозе 65650.19.8 1,878 

209 20 с. Свещари 4431/02.10.2009г. Нива 65650.19.11 0,696 

210 21 с. Свещари 4432/02.10.2009г. Нива 65650.19.12 1,115 

211 22 с. Свещари 5916/10.08.2015г. Нива 65650.20.40 1,724 

212 23 с. Свещари 4369/31.08.2009г. Нива 65650.23.24 1,336 

            28,366 

213 1 с. Средоселци 2291/05.03.2009г. Нива 68552.10.14 0,574 

            0,574 

214 1 
с. Старо 
Селище 2194/17.02.2009г. Нива 69047.1.113 2,031 

215 2 
с. Старо 
Селище 2178/17.02.2009г. Нива 69047.1.118 2,564 

216 3 
с. Старо 
Селище 2172/16.02.2009г. Нива 69047.1.120 0,942 

217 4 
с. Старо 
Селище 2180/17.02.2009г. Нива 69047.2.151 1,778 

218 5 
с. Старо 
Селище 2183/17.02.2009г. Нива 69047.3.73 1,650 

219 6 
с. Старо 
Селище 2186/17.02.2009г. Нива 69047.4.9 1,360 

220 7 
с. Старо 
Селище 2189/17.02.2009г. Нива 69047.4.15 1,794 

221 8 
с. Старо 
Селище 2169/16.02.2009г. Нива 69047.9.44 0,554 

222 9 
с. Старо 
Селище 2174/17.02.2009г. Нива 69047.12.124 1,967 

223 10 
с. Старо 
Селище 2197/17.02.2009г. Нива 69047.13.199 1,199 

224 11 
с. Старо 
Селище 2203/18.02.2009г. Нива 69047.14.104 1,431 

225 12 
с. Старо 
Селище 2204/18.02.2009г. Нива 69047.15.3 2,800 

226 13 
с. Старо 
Селище 2191/17.02.2009г. Нива 69047.18.1 1,374 

            21,444 

227 1 с. Тодорово 5360/28.02.2013г.  Нива  72578.3.38 2,695 

228 2 с. Тодорово 2948/31.03.2009г. нива 72578.100.6 0,745 

229 3 с. Тодорово 2953/31.03.2009г. нива 72578.100.14 1,161 

230 4 с. Тодорово 2955/31.03.2009г. нива 72578.100.17 1,171 

231 5 с. Тодорово 2956/31.03.2009г. нива 72578.100.24 0,482 

232 6 с. Тодорово 2958/31.03.2009г. нива 72578.100.29 0,633 

233 7 с. Тодорово 2969/31.03.2009г. нива 72578.109.2 0,570 

234 8 с. Тодорово 2964/03.10.2016г. нива 72578.102.2 2,914 

235 9 с. Тодорово 2971/05.10.2016г. нива 72578.109.7 2,306 

236 10 с. Тодорово 2973/05.10.2016г. нива 72578.109.9 0,944 

237 11 с. Тодорово 2974/05.10.2016г. нива 72578.109.10 2,392 

238 12 с. Тодорово 2975/05.10.2016г. нива 72578.109.11 0,742 

239 13 с. Тодорово 2976/05.10.2016г. нива 72578.109.12 0,259 

240 14 с. Тодорово 2949/30.09.2016г. нива 72578.100.9 1,424 

241 15 с. Тодорово 2950/30.09.2016г. нива 72578.100.10 2,298 

            20,736 

242 1 с. Яким Груево 2853/24.03.2009г. нива 87285.5.3 1,369 
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243 2 с. Яким Груево 2864/24.03.2009г. нива 87285.5.31 1,479 

244 3 с. Яким Груево 2866/24.03.2009г. нива 87285.5.39 0,716 

245 4 с. Яким Груево 2885/24.03.2009г. нива 87285.17.119 0,941 

246 5 с. Яким Груево 2881/24.03.2009г. нива 87285.23.164 1,321 

            5,826 

247 1 гр. Исперих 3316/15.04.2009г. Изост.нива 009058 1,316 

248 2 гр. Исперих 3965/02.06.2009г. Нива 008016 1,953 

249 3 гр. Исперих 3487/17.04.2009г. Нива 008080 0,980 

250 4 гр. Исперих 3394/17.04.2009г. Нива 008009 0,510 

251 5 гр. Исперих 3468/16.01.2012г. Изост.нива 008115 2,748 

252 6 гр. Исперих 3973/02.06.2009г. Изост.нива 008116 0,206 

253 7 гр. Исперих 3285/15.04.2009г. нива 127911 2,354 

254 8 гр. Исперих 3287/15.04.2009г. нива 149365 1,096 

255 9 гр. Исперих 3948/01.06.2009г. Нива 149382 0,629 

256 10 гр. Исперих 3957/02.06.2009г. Нива 156190 1,030 

257 11 гр. Исперих 4137/20.07.2009г. Нива 035095 2,976 

258 12 гр. Исперих 5877/07.05.2015г. Из. нива 040013 1,302 

259 13 гр. Исперих 1221/28.07.2003 нива 018101 2,999 

260 14 гр. Исперих 3946/01.06.2009г. нива 149377 0,702 

261 15 гр. Исперих 3371/16.04.2009г. Лозе 009017 1,973 

            22,774 

          обща площ 327,181 

       

        

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин като председател на водеща комисия. 

 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на 

25.03.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-ж Митева, като председател на водеща комисия. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.03.2019 г. от 

15.20 часа, след  разглеждането на докладната записка. 
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             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия. 

 

Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.03.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Няма постъпили възражения от кметовете на кметствата в община Исперих. 

 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 28.03.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

  Относно: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския 

поземлен фонд и  условията за отдаването им под наем за селскостопанската 

2019/2020година 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  
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 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД  За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 667 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от Закона 

за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.5, т.1 и чл.7 от Наредба № 

28  за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд 

на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на маломерните имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински 

поземлен фонд 

        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. 1.Определя маломерните имоти от Общински поземлен фонд на територията 

на  община Исперих  по населени места, номера на имоти, документи за собственост и 

площи, описани в таблица – Приложение №1 , което е неразделна част от настоящото 

решение за селскостопанската 2019/2020 година. 

 

 

2. Възлага на кмета на Община Исперих да обяви на интернет страницата на 
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общината, а на кметовете по населените места в кметствата списъка на маломерните 

имоти   по Приложения №1.   

 

II.1.Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към Община 

Исперих. 

 2. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се проведе 

публично оповестен търг с явно наддаване съгласно изискванията на Глава пета от 

Наредба №27 на ОбС Исперих. 

3. Определя срок за подаване на заявления от лицата, желаещи да ползват 

маломерните имоти от Общинския поземлен фонд  до 30.04.2019г. включително. 

 

III.1.Договорите за наем за маломерните имоти да се сключат за      

селскостопанската 2019/2020 година. 

 2. Определя средна рентна наемна цена за имотите  в размер на 45,00 

(четиридесет и пет ) лева на декар,  съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от 

Наредба № 28 на ОбС  Исперих. 

 

ІV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

         

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

  

Маломерни имоти - 2019г. 

       

       № № Землище АОС НТП № на имот Площ/дка 

1 1 с. Белинци 6012/12.02.2016г. Нива 03472.10.139 1,616 

2 2 с. Белинци 4237/11.09.2012г. Нива 03472.10.153 0,809 

3 3 с. Белинци 4246/11.09.2012г. Нива 03472.10.261 1,455 

4 4 с. Белинци 4279/05.11.2012г. Нива 03472.35.17 1,192 

5 5 с. Белинци 5042/10.01.2012г. нива 03472.290.19 1,191 

            6,263 

6 1 с. Бърдоква 5277/18.02.2013г. Нива 07452.1.78 1,947 

            1,947 

7 1 с. Вазово 5405/15.03.2013г. Нива 10015.11.54 2,283 

8 2 с. Вазово 5364/28.02.2013г. Нива 10015.20.37 1,269 

9 3 с. Вазово 5353/28.02.2013г. Нива 10015.20.40 0,305 

10 4 с. Вазово 5410/15.03.2013г. Нива 10015.20.46 0,627 

11 5 с. Вазово 5348/28.02.2013г. Нива 10015.20.47 0,329 

12 6 с. Вазово 5349/28.02.2013г. Нива 10015.20.48 1,146 

13 7 с. Вазово 5347/28.02.2013г. Нива 10015.20.49 0,919 

14 8 с. Вазово 5346/28.02.2013г. Нива 10015.20.50 1,671 

15 9 с. Вазово 5354/28.02.2013г. Нива 10015.20.54 0,933 

16 10 с. Вазово 5340/28.02.2013г. Нива 10015.20.82 1,264 

17 11 с. Вазово 5341/28.02.2013г. Нива 10015.20.83 1,149 

            11,895 

18 1 
с. Голям 
Поровец 5197/17.01.2013г. др.вид нива 15953.2.7 1,675 

19 2 
с. Голям 
Поровец 5201/17.01.2013г. др.вид нива 15953.5.3 0,584 

20 3 с. Голям 5194/17.01.2013г. др.вид нива 15953.8.11 0,931 
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21 4 
с. Голям 
Поровец 5936/19.08.2015г. Нива 15953.13.28 2,398 

22 5 
с. Голям 
Поровец 5935/19.08.2015г. Нива 15953.17.5 1,399 

23 6 
с. Голям 
Поровец 5934/19.08.2015г. Нива 15953.19.37 1,602 

24 7 
с. Голям 
Поровец 5933/19.08.2015г. Нива 15953.23.1 2,100 

25 8 
с. Голям 
Поровец 5932/19.08.2015г. Нива 15953.35.48 2,020 

26 9 
с. Голям 
Поровец 4709/12.11.2010г. Нива 15953.39.29 1,917 

27 10 
с. Голям 
Поровец 5931/19.08.2015г. Нива 15953.50.26 2,300 

            16,926 

28 1 с. Делчево 2406/09.03.2009г. Нива 20609.18.18 1,269 

29 2 с. Делчево 2415/09.03.2009г. Нива 20609.20.2 0,405 

30 3 с. Делчево 2416/09.03.2009г. Нива 20609.20.3 0,517 

31 4 с. Делчево 2425/09.03.2009г. Нива 20609.21.4 0,979 

32 5 с. Делчево 2428/09.03.2009г. Нива 20609.21.7 0,668 

33 6 с. Делчево 2434/09.03.2009г. Нива 20609.23.3 2,237 

34 7 с. Делчево 2439/09.03.2009г. Нива 20609.23.8 2,174 

35 8 с. Делчево 2411/09.03.2009г. Нива 20609.26.109 1,126 

36 9 с. Делчево 2412/09.03.2009г. Нива 20609.28.1 0,849 

            10,224 

37 1 с. Драгомъж 2780/20.03.2009г. нива 24921.2.55 1,088 

38 2 с. Драгомъж 2845/23.03.2009г. нива 24921.18.443 0,915 

39 3 с. Драгомъж 5651/02.12.2013г. нива 24921.10.6 1,742 

            3,745 

40 1 с. Духовец 3443/21.04.2009г. Нива 24150.10.109 0,431 

41 2 с. Духовец 3444/21.04.2009г. Нива 24150.10.110 0,782 

42 3 с. Духовец 3445/21.04.2009г. Нива 24150.10.114 2,085 

43 4 с. Духовец 3447/21.04.2009г. Нива 24150.10.120 2,725 

44 5 с. Духовец 3454/22.04.2009г. Нива 24150.10.143 0,962 

45 6 с. Духовец 3461/22.04.2009г. Нива 24150.10.164 2,604 

46 7 с. Духовец 3401/17.04.2009г. Нива 24150.12.43 0,890 

47 8 с. Духовец 3403/17.04.2009г. Нива 24150.16.20 1,990 

48 9 с. Духовец 4201/23.07.2009г. Нива 24150.17.38 0,986 

49 10 с. Духовец 3404/17.04.2009г. Нива 24150.21.4 0,316 

50 11 с. Духовец 4200/23.07.2009г. Нива 24150.21.21 1,507 

51 12 с. Духовец 3406/17.04.2009г. Нива 24150.26.7 1,114 

52 13 с. Духовец 3408/17.04.2009г. Нива 24150.28.2 0,500 

53 14 с. Духовец 4220/23.07.2009г. Нива 24150.30.10 0,989 

54 15 с. Духовец 3410/17.04.2009г. Нива 24150.34.24 1,914 

55 16 с. Духовец 3411/17.04.2009г. Нива 24150.38.5 1,998 

56 17 с. Духовец 3420/17.04.2009г. Нива 24150.46.15 0,894 

57 18 с. Духовец 3422/21.04.2009г. Нива 24150.46.62 2,101 

            24,788 

58 1 с. Йонково 2597/17.03.2009г. нива 34103.11.13 2,554 

59 2 с. Йонково 2617/18.03.2009г. нива 34103.19.91. 1,066 

60 3 с. Йонково 2622/13.03.2009г. нива 34103.22.382 0,276 

61 4 с. Йонково 2649/18.03.2009г. нива 34103.29.245 1,970 

62 5 с. Йонково 2629/16.03.2009г. нива 34103.28.117 0,527 

63 6 с. Йонково 2630/16.03.2009г. нива 34103.28.119 1,062 
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64 7 с. Йонково 2632/16.03.2009г. нива 34103.28.124 0,638 

65 8 с. Йонково 2641/16.03.2009г. нива 34103.29.227 0,851 

66 9 с. Йонково 2650/18.03.2009г. Нива 34103.29.247 1,104 

67 10 с. Йонково 2654/18.03.2009г. Нива 34103.29.252 0,837 

68 11 с. Йонково 2656/18.03.2009г. Нива 34103.29.254 0,510 

69 12 с. Йонково 2304/18.03.2009г. нива 34103.29.231 1,745 

70 13 с. Йонково 2664/18.03.2009г. Нива 34103.32.558 0,760 

71 14 с. Йонково 2667/18.03.2009г. Нива 34103.33.508 1,524 

72 15 с. Йонково 2669/18.03.2009г. Нива 34103.33.531 0,440 

73 16 с. Йонково 2671/18.03.2009г. Нива 34103.35.478 1,050 

74 17 с. Йонково 2672/19.03.2009г. Нива 34103.35.481 1,346 

75 18 с. Йонково 2674/19.03.2009г. Нива 34103.36.566 2,670 

76 19 с. Йонково 2675/19.03.2009г. Нива 34103.36.568 2,106 

77 20 с. Йонково 2676/19.03.2009г. Нива 3410336.570 2,093 

78 21 с. Йонково 2677/19.03.2009г. Нива 34103.36.574 1,692 

79 22 с. Йонково 2678/19.03.2009г. Нива 34103.36.575 1,602 

80 23 с. Йонково 2681/19.03.2009г. Нива 34103.36.584 1,546 

81 24 с. Йонково 2684/19.03.2009г. Нива 34103.36.597 2,012 

82 25 с. Йонково 5572/30.07.2013г. Нива 34103.36.601 0,828 

83 26 с. Йонково 2686/19.03.2009г. Нива 34103.37.589 0,630 

84 27 с. Йонково 2557/16.03.2009г. нива 34103.20.441 2,893 

85 28 с. Йонково 2565/17.03.2009г. нива 34103.1.80 1,733 

86 29 с. Йонково 2572/17.03.2009г. нива 34103.3.21 0,986 

87 30 с. Йонково 2574/17.03.2009г. нива 34103.4.27 1,593 

88 31 с. Йонково 2584/17.03.2009г. нива 34103.8.1 2,280 

89 32 с. Йонково 5746/16.06.2014г. нива 34103.28.106 0,768 

90 33 с. Йонково 2682/19.03.2009г. Нива 34103.36.592 1,423 

91 34 с. Йонково 5807/21.10.2014г. Нива 34103.33.506 1,006 

92 35 с. Йонково 2665/18.03.2009г. Нива 34103.33.259 1,492 

93 36 с. Йонково 2633/28.07.2017г. Нива 34103.28.127 2,316 

94 37 с. Йонково 2644/28.07.2017г. Нива 34103.29.239 1,435 

95 38 с. Йонково 2645/28.07.2017г. Нива 34103.29.240 1,775 

96 39 с. Йонково 2646/28.07.2017г. Нива 34103.29.241 1,371 

97 40 с. Йонково 2658/30.08.2017г. Нива 34103.29.278 1,569 

98 41 с. Йонково 2662/30.08.2017г. Нива 34103.32.556 1,903 

            57,982 

99 1 с. Китанчево 5231/08.02.2013г. Нива 37010.11.16 0,494 

100 2 с. Китанчево 3077/12.12.2012г. нива 37010.34.9 2,087 

101 3 с. Китанчево 5229/08.02.2013г. Нива 37010.49.2 1,150 

102 4 с. Китанчево 5228/08.02.2013г. Нива 37010.61.1 1,059 

103 5 с. Китанчево 5227/08.02.2013г. Нива 37010.61.12 1,085 

104 6 с. Китанчево 5233/08.02.2013г. Нива 37010.66.7 0,530 

            6,405 

105 1 с. Конево 3002/02.04.2009г. нива 38296.23.82 0,618 

106 2 с. Конево 4305/19.08.2009г. нива 38296.49.1 2,237 

            2,855 

107 1 с. Къпиновци 2244/04.03.2009г. нива 40899.10.42 0,540 

108 2 с. Къпиновци 5698/27.02.2014г. нива 40899.10.59 0,350 

            0,890 

109 1 с. Лудогорци 2523/09.03.2009г. Нива 24116.1.37 0,865 

110 2 с. Лудогорци 2522/09.03.2009г. Нива 24116.1.38 0,215 

111 3 с. Лудогорци 2521/09.03.2009г. Нива 24116.1.39 1,288 

112 4 с. Лудогорци 2499/09.03.2009г. Нива 24116.1.63 1,298 

113 5 с. Лудогорци 2510/09.03.2009г. Нива 24116.4.139 1,851 
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114 6 с. Лудогорци 5638/26.11.2013г. Нива 24116.4.140 1,707 

115 7 с. Лудогорци 2492/09.03.2009г. Нива 24116.6.166 0,638 

116 8 с. Лудогорци 2493/09.03.2009г. Нива 24116.6.167 0,489 

117 9 с. Лудогорци 2467/09.03.2009г. Нива 24116.7.430 1,372 

118 10 с. Лудогорци 2468/09.03.2009г. нива 24116.8.1 0,285 

119 11 с. Лудогорци 2469/09.03.2009г. Нива 24116.8.2 0,265 

120 12 с. Лудогорци 2532/09.03.2009г. Нива 24116.22.44 1,359 

121 13 с. Лудогорци 2530/09.03.2009г. Нива 24116.28.65 1,400 

122 14 с. Лудогорци 2525/09.03.2009г. Нива 24116.28.107 1,418 

            14,450 

123 1 с. Лъвино 6366/28.02.2017г. Др.вид зем. Земя 44358.2.159 0,677 

124 2 с. Лъвино 6367/28.02.2017г. Др.вид зем. Земя 44358.2.161 0,274 

125 3 с. Лъвино 6298/04.11.2016г. Др.вид зем. Земя 44358.2.165 1,746 

126 4 с. Лъвино 2909/30.03.2009г. Нива 44358.4.2 0,103 

127 5 с. Лъвино 2913/30.03.2017г. Нива 44358.5.364 0,633 

128 6 с. Лъвино 2914/30.03.2017г. Нива 44358.5.365 0,835 

129 7 с. Лъвино 2915/30.03.2017г. Нива 44358.5.366 0,747 

130 8 с. Лъвино 2916/30.03.2017г. Нива 44358.5.367 0,262 

            5,277 

131 1 
с. Малък 
Поровец 5534/01.07.13г. друг вид нива 46913.2.9 0,477 

132 2 
с. Малък 
Поровец 5532/01.07.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.2.10 1,493 

133 3 
с. Малък 
Поровец 3932/08.06.09г. изоставена нива 46913.2.19 1,336 

134 4 
с. Малък 
Поровец 5517/01.07.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.6.48 0,869 

135 5 
с. Малък 
Поровец 5457/13.06.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.6.51 0,546 

136 6 
с. Малък 
Поровец 5299/21.02.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.7.106 1,469 

137 7 
с. Малък 
Поровец 5298/21.02.13г. 

изоставена орна 
земя 46913.7.107 1,050 

138 8 
с. Малък 
Поровец 4922/08.06.11г. 

изоставена орна 
земя 46913.7.494 1,186 

139 9 
с. Малък 
Поровец 4921/08.06.11г. 

изоставена орна 
земя 46913.7.495 0,646 

140 10 
с. Малък 
Поровец 3895/30.05.09г. изоставена нива 46913.7.994 1,198 

141 11 
с. Малък 
Поровец 3880/28.05.09г. нива 46913.9.961 2,933 

142 12 
с. Малък 
Поровец 5498/01.07.13г. друг вид нива 46913.29.19 1,489 

143 13 
с. Малък 
Поровец 5499/01.07.13г. друг вид нива 46913.31.25 1,000 

144 14 
с. Малък 
Поровец 5471/13.06.13г. друг вид нива 46913.40.9 0,800 

145 15 
с. Малък 
Поровец 5480/01.07.13г. друг вид нива 46913.44.6 1,963 

146 16 
с. Малък 
Поровец 5484/01.07.13г. друг вид нива 46913.50.11 1,090 

147 17 
с. Малък 
Поровец 5485/01.07.13г. друг вид нива 46913.53.6 1,145 

148 18 
с. Малък 
Поровец 5558/01.07.13г. друг вид нива 46913.62.22 0,629 

149 19 
с. Малък 
Поровец 5450/13.06.13г. друг вид нива 46913.67.11 0,590 

150 20 с. Малък 5448/13.06.13г. друг вид нива 46913.72.11 0,735 
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151 21 
с. Малък 
Поровец 5447/13.06.13г. друг вид нива 46913.73.10 1,202 

152 22 
с. Малък 
Поровец 5446/13.06.13г. друг вид нива 46913.74.23 0,885 

153 23 
с. Малък 
Поровец 5445/13.06.13г. друг вид нива 46913.76.15 1,125 

154 24 
с. Малък 
Поровец 5444/13.06.13 г. 

изоставена орна 
земя 46913.79.10 1,000 

            26,856 

155 1 с. Печеница 5579/31.07.2013г. нива 56232.17.10 0,113 

156 2 с. Печеница 3979/15.06.2009г. нива 56232.22.30 0,209 

157 3 с.Печеница 3977/23.03.2016г. нива 56232.18.6 1,600 

158 4 .с.Печеница 3987/23.03.2016г. нива 56232.14.8 0,694 

159 5 с.Печеница 3984/23.03.2016г. нива 56232.14.2 1,149 

            3,765 

160 1 с. Подайва 3139/06.04.2009г. изоставена нива 56945.55.185 1,015 

161 2 с. Подайва 3228/13.04.2009г. нива 56945.10.251 0,622 

162 3 с. Подайва 5757/17.06.2014г. нива 56945.10.324 1,146 

163 4 с. Подайва 3236/13.04.2009г. нива 56945.10.341 0,769 

164 5 с. Подайва 3243/13.04.2009г. нива 56945.80.17 2,279 

165 6 с. Подайва 3249/13.04.2009г. нива 56945.80.35 0,673 

166 7 с. Подайва 5605/11.10.2013г. нива 56945.80.37 2,640 

167 8 с. Подайва 5606/11.10.2013г. нива 56945.80.38 1,941 

168 9 с. Подайва 3252/13.04.2009г. нива 56945.80.42 0,811 

169 10 с. Подайва 3253/13.04.2009г. нива 56945.80.43 0,367 

170 11 с. Подайва 3175/09.04.2009г. нива 56945.47.7 0,804 

171 12 с. Подайва 4955/14.10.2011г. нива 56945.53.23 2,405 

172 13 с. Подайва 4954/14.10.2011г. нива 56945.53.22 1,597 

173 14 с. Подайва 3269/13.04.2009г. нива 56945.130.39 2,306 

            19,375 

174 1 с. Райнино 5119/14.03.2012г. нива 61875.3.9 1,991 

175 2 с. Райнино 5129/15.03.2012г. нива  61875.4.96 0,327 

176 3 с. Райнино 5115/14.03.2012г. нива 61875.6.71 0,741 

177 4 с. Райнино 5116/14.03.2012г. нива 61875.6.72 0,316 

178 5 с. Райнино 5117/14.03.2012г. нива 61875.6.73 0,430 

179 6 с. Райнино 5118/14.03.2012г. нива 61875.6.74 0,405 

180 7 с. Райнино 5121/14.03.2012г. нива 61875.9.36 2,133 

181 8 с. Райнино 5141/19.03.2012г. нива  61875.18.116 0,358 

182 9 с. Райнино 5142/19.03.2012г. нива  61875.18.126 1,376 

183 10 с. Райнино 5144/19.03.2012г. нива  61875.18.132 0,440 

184 11 с. Райнино 5146/23.03.2012г. нива  61875.18.268 0,499 

185 12 с. Райнино 5150/23.03.2012г. нива  61875.18.292 0,895 

186 13 с. Райнино 5151/23.03.2012г. нива  61875.18.293 0,692 

187 14 с. Райнино 5110/14.03.2012г. нива 61875.19.26 0,366 

188 15 с. Райнино 5113/14.03.2012г. нива 61875.19.32 1,023 

189 16 с. Райнино 5120/14.03.2012г. нива 61875.23.20 1,826 

            13,818 

190 1 с. Свещари 4426/02.10.2009г. Нива 65650.3.64 0,865 

191 2 с. Свещари 4427/02.10.2009г. Нива 65650.3.65 1,079 

192 3 с. Свещари 5848/21.04.2015г. Нива 65650.7.29 1,170 

193 4 с. Свещари 5920/10.08.2015г. Нива 65650.7.30 1,005 

194 5 с. Свещари 4442/02.10.2009г. Нива 65650.10.339 2,456 

195 6 с. Свещари 4443/02.10.2009г. Нива 65650.10.341 3,204 

196 7 с. Свещари 4434/02.10.2009г. Нива 65650.11.86 1,682 
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197 8 с. Свещари 4440/02.10.2009г. Нива 65650.11.97 2,596 

198 9 с. Свещари 4441/02.10.2009г. Нива 65650.11.98 1,086 

199 10 с. Свещари 6065/24.03.2016г. Др.вид зем. Земя 65650.12.9 2,374 

200 11 с. Свещари 4351/31.08.2009г. Лозе 65650.18.11 0,523 

201 12 с. Свещари 4352/31.08.2009г. Лозе 65650.18.13 0,523 

202 13 с. Свещари 4353/31.08.2009г. Лозе 65650.18.17 0,478 

203 14 с. Свещари 4356/31.08.2009г. Лозе 65650.18.24 0,474 

204 15 с. Свещари 4357/31.08.2009г. Лозе 65650.18.26 0,473 

205 16 с. Свещари 4363/31.08.2009г. Лозе 65650.18.64 0,475 

206 17 с. Свещари 4364/31.08.2009г. Лозе 65650.18.66 0,577 

207 18 с. Свещари 4366/31.08.2009г. Лозе 65650.18.67 0,577 

208 19 с. Свещари 6052/22.02.2016г. Лозе 65650.19.8 1,878 

209 20 с. Свещари 4431/02.10.2009г. Нива 65650.19.11 0,696 

210 21 с. Свещари 4432/02.10.2009г. Нива 65650.19.12 1,115 

211 22 с. Свещари 5916/10.08.2015г. Нива 65650.20.40 1,724 

212 23 с. Свещари 4369/31.08.2009г. Нива 65650.23.24 1,336 

            28,366 

213 1 с. Средоселци 2291/05.03.2009г. Нива 68552.10.14 0,574 

            0,574 

214 1 
с. Старо 
Селище 2194/17.02.2009г. Нива 69047.1.113 2,031 

215 2 
с. Старо 
Селище 2178/17.02.2009г. Нива 69047.1.118 2,564 

216 3 
с. Старо 
Селище 2172/16.02.2009г. Нива 69047.1.120 0,942 

217 4 
с. Старо 
Селище 2180/17.02.2009г. Нива 69047.2.151 1,778 

218 5 
с. Старо 
Селище 2183/17.02.2009г. Нива 69047.3.73 1,650 

219 6 
с. Старо 
Селище 2186/17.02.2009г. Нива 69047.4.9 1,360 

220 7 
с. Старо 
Селище 2189/17.02.2009г. Нива 69047.4.15 1,794 

221 8 
с. Старо 
Селище 2169/16.02.2009г. Нива 69047.9.44 0,554 

222 9 
с. Старо 
Селище 2174/17.02.2009г. Нива 69047.12.124 1,967 

223 10 
с. Старо 
Селище 2197/17.02.2009г. Нива 69047.13.199 1,199 

224 11 
с. Старо 
Селище 2203/18.02.2009г. Нива 69047.14.104 1,431 

225 12 
с. Старо 
Селище 2204/18.02.2009г. Нива 69047.15.3 2,800 

226 13 
с. Старо 
Селище 2191/17.02.2009г. Нива 69047.18.1 1,374 

            21,444 

227 1 с. Тодорово 5360/28.02.2013г.  Нива  72578.3.38 2,695 

228 2 с. Тодорово 2948/31.03.2009г. нива 72578.100.6 0,745 

229 3 с. Тодорово 2953/31.03.2009г. нива 72578.100.14 1,161 

230 4 с. Тодорово 2955/31.03.2009г. нива 72578.100.17 1,171 

231 5 с. Тодорово 2956/31.03.2009г. нива 72578.100.24 0,482 

232 6 с. Тодорово 2958/31.03.2009г. нива 72578.100.29 0,633 

233 7 с. Тодорово 2969/31.03.2009г. нива 72578.109.2 0,570 

234 8 с. Тодорово 2964/03.10.2016г. нива 72578.102.2 2,914 

235 9 с. Тодорово 2971/05.10.2016г. нива 72578.109.7 2,306 

236 10 с. Тодорово 2973/05.10.2016г. нива 72578.109.9 0,944 
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237 11 с. Тодорово 2974/05.10.2016г. нива 72578.109.10 2,392 

238 12 с. Тодорово 2975/05.10.2016г. нива 72578.109.11 0,742 

239 13 с. Тодорово 2976/05.10.2016г. нива 72578.109.12 0,259 

240 14 с. Тодорово 2949/30.09.2016г. нива 72578.100.9 1,424 

241 15 с. Тодорово 2950/30.09.2016г. нива 72578.100.10 2,298 

            20,736 

242 1 с. Яким Груево 2853/24.03.2009г. нива 87285.5.3 1,369 

243 2 с. Яким Груево 2864/24.03.2009г. нива 87285.5.31 1,479 

244 3 с. Яким Груево 2866/24.03.2009г. нива 87285.5.39 0,716 

245 4 с. Яким Груево 2885/24.03.2009г. нива 87285.17.119 0,941 

246 5 с. Яким Груево 2881/24.03.2009г. нива 87285.23.164 1,321 

            5,826 

247 1 гр. Исперих 3316/15.04.2009г. Изост.нива 009058 1,316 

248 2 гр. Исперих 3965/02.06.2009г. Нива 008016 1,953 

249 3 гр. Исперих 3487/17.04.2009г. Нива 008080 0,980 

250 4 гр. Исперих 3394/17.04.2009г. Нива 008009 0,510 

251 5 гр. Исперих 3468/16.01.2012г. Изост.нива 008115 2,748 

252 6 гр. Исперих 3973/02.06.2009г. Изост.нива 008116 0,206 

253 7 гр. Исперих 3285/15.04.2009г. нива 127911 2,354 

254 8 гр. Исперих 3287/15.04.2009г. нива 149365 1,096 

255 9 гр. Исперих 3948/01.06.2009г. Нива 149382 0,629 

256 10 гр. Исперих 3957/02.06.2009г. Нива 156190 1,030 

257 11 гр. Исперих 4137/20.07.2009г. Нива 035095 2,976 

258 12 гр. Исперих 5877/07.05.2015г. Из. нива 040013 1,302 

259 13 гр. Исперих 1221/28.07.2003 нива 018101 2,999 

260 14 гр. Исперих 3946/01.06.2009г. нива 149377 0,702 

261 15 гр. Исперих 3371/16.04.2009г. Лозе 009017 1,973 

            22,774 

          обща площ 327,181 

       

        

 

 Постъпи предложение от г-н Гюнел Мюсреф – заместник председател на 

Общински съвет Исперих за десет минутна почивка. 

 

 След почивка и направената проверка кворума в залата е от 28 общински 

съветника. 

 

 

 ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

       Относно: Определяне на условията за отдаването под наем  на земеделски имоти 

от Общинския поземлен фонд, находящи се в с.Голям Поровец, с.Делчево, с.Духовец, 

с.Драгомъж, гр.Исперих, с.Йонково, с.Китанчево, с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино,с. 

Малък Поровец, с.Печеница, с.Подайва, с.Райнино, с.Старо селище, с.Свещари, 

с.Тодорово и с.Яким Груево, община Исперих, област Разград. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 
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Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 
 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет определя 

условията и реда за отдаване под наем на земите от Общинския поземлен фонд чрез търг 

или конкурс за срок не по дълъг от 10 години.  

 Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл.5, ал.3 от 

Наредба  

№ 28  за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен 

фонд на Община Исперих, приет  от  Общински съвет – Исперих.   

Предложението ни е да се проведе процедура за отдаване под наем на петдесет 

имота, находящи се в с.Голям Поровец, с.Делчево, с.Духовец,с.Драгомъж, гр.Исперих, 

с.Йонково, с.Китанчево, с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино,с. Малък Поровец, 

с.Печеница, с.Подайва, с.Райнино, с.Старо селище, с.Свещари, с.Тодорово и с.Яким 

Груево, община Исперих поради изтичането на тригодишния срок на сключените 

договори за наем през 2016год. 

Във връзка с горе  изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да вземе 

следните 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 

управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на 

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на   имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински 

поземлен фонд 

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 земеделски имоти, подробно описани в Приложение №1 с 

описание на имотите по населени места, № на Акта за общинска собственост, 

предназначение, кадастрален номер, площ/дка,началната годишна наемна цена/лева и 

стъпката за наддаване/лева, което е неразделна част от настоящото решение.    

 

ІІ.  Определя начална годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) 

лева на декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС 

Исперих, изменено с Решение № 483 от 29.03.2018г. на ОбС Исперих. 

 

III.Възлага на  Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договори за наем.     

 

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. 
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 Приложение 1

1 с.Голям Поровец 5938/19.08.2015г. нива 15953.17.9 17,747 798,60 79,00

2 с.Голям Поровец 5885/05.06.2015г. нива 15953.19.35 3,749 168,70 16,00

3 с.Делчево 5907/09.07.2015г. нива 20609.11.23 9,002 405,10 40,00

4 с.Делчево 5913/07.08.2015г. нива 20609.18.33 4,498 202,40 20,00

5 с.Делчево 5906/09.07.2015г. нива 20609.26.74 13,003 585,10 58,00

6 с.Делчево 5904/09.07.2015г. нива 20609.26.78 7,002 315,10 31,00

7 с.Делчево 2413/25.03.2016г. нива 20609.28.3 3,301 148,50 14,00

8 с.Духовец 3450/04.08.2016г. нива 24150.10.128 2,399 108,00 10,00

9 с.Духовец 4194/04.08.2016г. нива 24150.30.55 4,187 188,40 18,00

10 с.Духовец 3464/26.05.2016г. нива 24150.10.222 4,725 212,60 21,00

11 с.Духовец 3463/26.05.2016г. нива 24150.10.189 6,410 288,40 28,00

12 с.Духовец 3462/26.05.2016г. нива 24150.10.167 4,580 206,10 20,00

13 с.Драгомъж 5650/02.12.2013г. нива 24921.11.394 4,524 203,60 20,00

14 с.Драгомъж 2797/05.06.2017г. изост.нива 24921.5.412 4,698 211,40 21,00

15 с.Драгомъж 2798/05.06.2017г. изост.нива 24921.5.413 3,180 143,10 14,00

16 гр.Исперих 5817/15.12.2014г. нива 029097 5,000 225,00 22,00

17 гр.Исперих 6787/07.02.2019г. нива 033034 7,289 328,00 32,00

18 гр.Исперих 1220/24.07.2003г. нива 032065 5,242 236,00 23,00

19 гр.Исперих 1219/24.07.2003г. нива 039011 23,433 1054,50 105,00

20 гр.Исперих 6064/17.03.2016г. за произ.склад 32874.201.278 29,665 1335,00 133,00

21 гр.Исперих 6063/17.03.2016г. за произ.склад 32874.201.279 17,453 785,40 78,00

22 с.Йонково 5567/30.07.2013г. нива 34103.37.607 8,545 384,50 38,00

23 с.Йонково 4937/30.06.2011г. нива 34103.37.608 5,269 237,10 23,00

24 с.Йонково 2663/30.08.2017г. нива 34103.32.557 3,690 166,00 16,00

25 с.Китанчево 5930/10.08.2015г. нива 37010.7.15 16,852 758,30 75,00

26 с.Конево 5834/26.02.2015г. нива 38296.60.177 13,623 613,00 61,00

27 с.Лудогорци 6231/22.06.2016 нива 24116.8.103 7,113 320,00 32,00

28 с.Лъвино 1240/25.07.2003г. нива 024061 18,247 821,00 82,00

29 с.Малък Поровец 5497/01.07.2013г. нива 46913.21.17 3,152 141,80 14,00

30 с.Малък Поровец 6228/06.06.2016г. нива 46913.4.340 8,295 373,30 37,00

31 с.Печеница 5901/09.07.2015г. нива 56232.25.67 15,355 691,00 69,00

32 с.Подайва 1470/05.04.2005г. др.стоп.терен 56945.53.8 4,001 180,00 18,00

33 с.Райнино 5942/20.08.2015г. нива 61875.15.18 8,315 374,20 37,00

34 с.Райнино 5944/20.08.2015г. нива 61875.3.23 5,482 247,00 24,00

35 с.Райнино 5943/20.08.2015г. нива 61875.8.23 10,006 450,30 45,00

36 с.Райнино 5945/20.08.2015г. нива 61875.1.6 26,215 1180,00 118,00

37 с.Старо селище 2192/30.05.2016г. нива 69047.18.4 3,056 137,50 13,00

38 с.Свещари 5923/10.08.2015г. нива 65650.20.41 13,000 585,00 58,00

39 с.Свещари 5922/10.08.2015г. нива 65650.3.48 12,623 568,00 56,00

40 с.Свещари 5921/10.08.2015г. нива 65650.7.18 5,691 256,00 25,00

41 с.Свещари 5917/10.08.2015г. лозе 65650.18.74 12,017 540,80 54,00

42 с.Свещари 5918/10.08.2015г. нива 65650.17.6 31,485 1417,00 141,00

43 с.Свещари 5919/10.08.2015г. нива 65650.15.25 6,401 288,00 28,00

44 с.Свещари 6040/19.02.2016г. нива 65650.11.91 4,596 207,00 20,00

45 с.Тодорово 2951/30.09.2016г. нива 72578.100.11 5,394 243,00 24,00

46 с.Тодорово 2965/03.10.2016г. нива 72578.103.6 3,752 168,80 16,00

47 с.Тодорово 2972/05.10.2016г. нива 72578.109.8 4,745 213,50 21,00

48 с.Тодорово 6272/05.10.2016г. нива 72578.110.1 3,932 177,00 17,00

49 с.Яким Груево 1250/28.07.2003г. нива 87285.29.2 11,496 517,30 51,00

50 с.Яким Груево 1249/28.07.2003г. нива 87285.12.3 12,627 568,20 56,00

 ОБЩО: 466,072

№

стъпка за 

наддаване

/лв.Местонахождение АОС Предназначение

Кадастрален 

№

Площ / 

дка

нач.год 

наемна 

цена/лв
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин като председател на водеща комисия. 

 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на 

25.03.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-ж Митева, като председател на водеща комисия. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.03.2019 г. от 

15.20 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия. 

 

Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.03.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

      Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Няма постъпили възражения от кметовете на кметствата в община Исперих. 
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 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. Откривам дискусията по 

докладната записка и проекта за решение. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група 

на ДПС. 

 Предлагам като допълнителни точки към проекта за решение следното: 

1. Участниците в търга да бъдат ограничени да участвата до 20 декара земедлски 

имоти от Общинския поземлен фонд 

 

2. На първи тур в търга да участват хора с настоящ адрес от  съответното 

населено място където са общинските земи. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Вие предлагате г-н Фераим като  

т.3.Участниците в търга могат да участват до 20 декара земедлски имоти от 

Общинския поземлен фонд 

 

т.4. На първи тур в търга да участват хора с настоящ адрес от  съответното 

населено място където са общинските земи. 

 Това е допълнителното  предложението към проекто решението направено от г-н 

Фераим. 

 Колеги други предложения, допълнения. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване на проекта за решение предложено от вносителя – 

Кмета на община Исперих. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 28.03.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

        Относно: Определяне на условията за отдаването под наем  на земеделски 

имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с.Голям Поровец, с.Делчево, 

с.Духовец, с.Драгомъж, гр.Исперих, с.Йонково, с.Китанчево, с.Конево, с.Лудогорци, 

с.Лъвино,с. Малък Поровец, с.Печеница, с.Подайва, с.Райнино, с.Старо селище, 

с.Свещари, с.Тодорово и с.Яким Груево, община Исперих, област Разград. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР  против  П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ  против  П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД  против  П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН  против  П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ  против  П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН  против  П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ  против  П  
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11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД  против  П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ  против  П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ  против  П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА   Въздържал се П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД  против  П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ  против  П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 15 12 1 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 668 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 

управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на 

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на   имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински 

поземлен фонд 

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 земеделски имоти, подробно описани в Приложение №1 с 

описание на имотите по населени места, № на Акта за общинска собственост, 

предназначение, кадастрален номер, площ/дка,началната годишна наемна цена/лева и 

стъпката за наддаване/лева, което е неразделна част от настоящото решение.    

ІІ.  Определя начална годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) 

лева на декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС 

Исперих, изменено с Решение № 483 от 29.03.2018г. на ОбС Исперих. 

III.Възлага на  Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договори за наем.     

 

IV.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 
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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. 
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 Приложение 1

1 с.Голям Поровец 5938/19.08.2015г. нива 15953.17.9 17,747 798,60 79,00

2 с.Голям Поровец 5885/05.06.2015г. нива 15953.19.35 3,749 168,70 16,00

3 с.Делчево 5907/09.07.2015г. нива 20609.11.23 9,002 405,10 40,00

4 с.Делчево 5913/07.08.2015г. нива 20609.18.33 4,498 202,40 20,00

5 с.Делчево 5906/09.07.2015г. нива 20609.26.74 13,003 585,10 58,00

6 с.Делчево 5904/09.07.2015г. нива 20609.26.78 7,002 315,10 31,00

7 с.Делчево 2413/25.03.2016г. нива 20609.28.3 3,301 148,50 14,00

8 с.Духовец 3450/04.08.2016г. нива 24150.10.128 2,399 108,00 10,00

9 с.Духовец 4194/04.08.2016г. нива 24150.30.55 4,187 188,40 18,00

10 с.Духовец 3464/26.05.2016г. нива 24150.10.222 4,725 212,60 21,00

11 с.Духовец 3463/26.05.2016г. нива 24150.10.189 6,410 288,40 28,00

12 с.Духовец 3462/26.05.2016г. нива 24150.10.167 4,580 206,10 20,00

13 с.Драгомъж 5650/02.12.2013г. нива 24921.11.394 4,524 203,60 20,00

14 с.Драгомъж 2797/05.06.2017г. изост.нива 24921.5.412 4,698 211,40 21,00

15 с.Драгомъж 2798/05.06.2017г. изост.нива 24921.5.413 3,180 143,10 14,00

16 гр.Исперих 5817/15.12.2014г. нива 029097 5,000 225,00 22,00

17 гр.Исперих 6787/07.02.2019г. нива 033034 7,289 328,00 32,00

18 гр.Исперих 1220/24.07.2003г. нива 032065 5,242 236,00 23,00

19 гр.Исперих 1219/24.07.2003г. нива 039011 23,433 1054,50 105,00

20 гр.Исперих 6064/17.03.2016г. за произ.склад 32874.201.278 29,665 1335,00 133,00

21 гр.Исперих 6063/17.03.2016г. за произ.склад 32874.201.279 17,453 785,40 78,00

22 с.Йонково 5567/30.07.2013г. нива 34103.37.607 8,545 384,50 38,00

23 с.Йонково 4937/30.06.2011г. нива 34103.37.608 5,269 237,10 23,00

24 с.Йонково 2663/30.08.2017г. нива 34103.32.557 3,690 166,00 16,00

25 с.Китанчево 5930/10.08.2015г. нива 37010.7.15 16,852 758,30 75,00

26 с.Конево 5834/26.02.2015г. нива 38296.60.177 13,623 613,00 61,00

27 с.Лудогорци 6231/22.06.2016 нива 24116.8.103 7,113 320,00 32,00

28 с.Лъвино 1240/25.07.2003г. нива 024061 18,247 821,00 82,00

29 с.Малък Поровец 5497/01.07.2013г. нива 46913.21.17 3,152 141,80 14,00

30 с.Малък Поровец 6228/06.06.2016г. нива 46913.4.340 8,295 373,30 37,00

31 с.Печеница 5901/09.07.2015г. нива 56232.25.67 15,355 691,00 69,00

32 с.Подайва 1470/05.04.2005г. др.стоп.терен 56945.53.8 4,001 180,00 18,00

33 с.Райнино 5942/20.08.2015г. нива 61875.15.18 8,315 374,20 37,00

34 с.Райнино 5944/20.08.2015г. нива 61875.3.23 5,482 247,00 24,00

35 с.Райнино 5943/20.08.2015г. нива 61875.8.23 10,006 450,30 45,00

36 с.Райнино 5945/20.08.2015г. нива 61875.1.6 26,215 1180,00 118,00

37 с.Старо селище 2192/30.05.2016г. нива 69047.18.4 3,056 137,50 13,00

38 с.Свещари 5923/10.08.2015г. нива 65650.20.41 13,000 585,00 58,00

39 с.Свещари 5922/10.08.2015г. нива 65650.3.48 12,623 568,00 56,00

40 с.Свещари 5921/10.08.2015г. нива 65650.7.18 5,691 256,00 25,00

41 с.Свещари 5917/10.08.2015г. лозе 65650.18.74 12,017 540,80 54,00

42 с.Свещари 5918/10.08.2015г. нива 65650.17.6 31,485 1417,00 141,00

43 с.Свещари 5919/10.08.2015г. нива 65650.15.25 6,401 288,00 28,00

44 с.Свещари 6040/19.02.2016г. нива 65650.11.91 4,596 207,00 20,00

45 с.Тодорово 2951/30.09.2016г. нива 72578.100.11 5,394 243,00 24,00

46 с.Тодорово 2965/03.10.2016г. нива 72578.103.6 3,752 168,80 16,00

47 с.Тодорово 2972/05.10.2016г. нива 72578.109.8 4,745 213,50 21,00

48 с.Тодорово 6272/05.10.2016г. нива 72578.110.1 3,932 177,00 17,00

49 с.Яким Груево 1250/28.07.2003г. нива 87285.29.2 11,496 517,30 51,00

50 с.Яким Груево 1249/28.07.2003г. нива 87285.12.3 12,627 568,20 56,00

 ОБЩО: 466,072

№

стъпка за 

наддаване

/лв.Местонахождение АОС Предназначение

Кадастрален 

№

Площ / 

дка

нач.год 

наемна 

цена/лв
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  Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Преминаваме към гласуване предложението за допълнение към решението 

направе от общинския съветник Зейти Фераим, а именнно като  

т.3.Участниците в търга могат да участват до 20 декара земедлски имоти от 

Общинския поземлен фонд 

т.4. На първи тур в търга да участват хора с настоящ адрес от  съответното 

населено място където са общинските земи. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 28.03.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

        Допълнение на Решенията по Докладна записка относно: Определяне на 

условията за отдаването под наем  на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд, 

находящи се в с.Голям Поровец, с.Делчево, с.Духовец, с.Драгомъж, гр.Исперих, 

с.Йонково, с.Китанчево, с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино,с. Малък Поровец, 

с.Печеница, с.Подайва, с.Райнино, с.Старо селище, с.Свещари, с.Тодорово и с.Яким 

Груево, община Исперих, област Разград. Предложение от общински съветник Зейти 

Фераим – т.3 и т.4/ 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН  против  П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За   П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За   П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За   П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За   П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За   П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ  против  П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  Против  П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА  Против  П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА  Против  П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР  против  П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ  Против  П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД  Против  П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД  Против  П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ  против  П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД За    П  

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  Против  П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ  Против  П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  Против  П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА  против  П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ  против   П  
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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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 13 15 0 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 669 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 

управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на 

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на   имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински 

поземлен фонд 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

 

 1.НЕ ПРИЕМА предложението за допълнение за решение, направено от 

общинския съветник Зейти Фераим. 

 

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 Административно процесуалния 

кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 

 Преди това виждам, че общинския съветник г-н Фераим иска думата. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група 

на ДПС. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Относно докладната записка, решението което приехме по същата преди малко 

искам да Ви върна на разискванията през 2016 г., които сме правили по същата 

докладна записка. 

 Докладната е разгледана на 30.06.2016 г. и приета с Решение № 149 по Протокол 

№ 14 на Общински съвет Исперих. Същото решение е върнато от Областния Управител 

на Област Разград за ново разглеждане. На заседание на Общински съвет Исперих на 

28.07.2016 г. докладната записка е разгледана наново. По тази докладна изказване е 

направил г-н Венелин Вутов – изчитам дословно неговото изказване: 

 Смятам, че щом е незаконосъобразно и след като бяха изложени и мотивите на 

Областния Управител Решение № 149 да бъде отменено. Нашата цел бе да помогнем на 
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хората и най-вече на безимотните и малоимотните по населените места да наемат поне 

по 10 дк. земя.  

 След това идва изказването на Кмета на Община Исперих г-н Бейсим Руфад: 

 Предлагам Решение № 149 по Протокол № 14 от 30.06.2016г. да бъде 

потвърдено от общинските съветници. Тези имоти са общински и общински съвет се 

разпорежда с тях. Целта ни е да оземлим малоимотните и безимотните, като за целта ги 

разделихме на по 10 дк. Общината за тази цел извърши разходи. 

 Думата е вземал и Председателя на Общински съвет Исперих – цитирам 

изказването му. 

 По отношение на върнатото за ново обсъждане Решение № 149 по Протокол № 

14 от 30.06.2016 г. от заседанието на Общински съвет Исперих искам да изложа 

следните мотиви: 

 Според разпоредбата на чл. 18 от ЗМСМА, Общинският съвет е орган на 

местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по 

ред, определени от закона. Като орган на местното самоуправление той действа в 

интерес на гражданите на територията си. Въвеждането на т.3 в Решение № 149 на 

Общински съвет Исперих, а именно участниците в търга да са граждани, юридически 

лица и земеделски производители с постоянен адрес отговарящ на имотите по 

землищата, допринася за защита на местните предприемачи, търговци и граждани, 

както и за приходите за съответните населени места. 

 Второто съображение на т.3 в Решение 149 на Общински съвет Исперих е по 

аналогия с чл.115, ал.1 от ЗГ. Там именно с цел защита на малкия и среден бизнес в 

отделни региони и осигуряване на работа на местното население, част от общинската 

дървесина се дава за ползване от „ местни търговци“. Моля, да бъде отчетено, че тази 

привилегия е отдадена по императивен начин в горепосочената разпордба: „ 

Държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, както и общините 

собственици на гори, могат да предоставят до една трета от годишното си ползване на 

дървесина за добив или преработване на търговци, които: 

 1./изм. ДВ, бр.28 от 2014г/ осъществяват дейността си и са със седалище и адрес 

на управление на територията на: а/ община, в която попадат териториите на 

съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, в което се 

извършва ползването на дървесина, или б/ съответната община, в случаите, когато 

ползването на дървесина се извършва в горски територии- общинска собственост, 

 Считам, че след като Закона урежда по императивен начин такава възможност / 

привилегия на местните търговци/, Общински съвет като орган на местното 

самоуправление също би могъл да създава условия, с които да подпомага местното 

население в различни направления, без това да се схваща като дискриминация и 

противоречие с Конституцията на РБ. 

 За кой пореден път излизам на тази трибуна и заявявам, че има двойни 

стандарти, един път искаме оземляване на хората, а сега нашето предложение не се 

приема. Ако тук няма явен интерес към тези земи за друго не се сещам. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Вутов. 

 

 Венелин Вутов – заместник председател на Общински съвет Исперих. 

 В изказването си през 2016г. съм казал да оземлим хората, но това незначи, че 

няколко хора от населеното място да вземат не по 10 или 20 дк. а по повече. Целта нали 

е в общината да влязат повече приходи. Нека всеки желаещ да участва в търга. 
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други желаещи да вземат отношение. 

 Няма. 

 Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 

 

 ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

     Относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна и 

промяна в начина на трайно ползване на поземлен имот №000106 с НТП „Депо-

индустриални отпадъци“, с. Лъвино, общ. Община Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преди да дам думата на Кмета на община Исперих за протокола да бъде 

отбелязано, че общинските съветници Сали Мехмед и Росица Митева напуснаха 

залата и кворума в момента е от 26 общински съветника. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Поземлен имот №000106 (нула нула нула сто и шест) с начин на трайно 

ползване „Депо-индустриални отпадъци“ с площ 46,013 (четиридесет и шест цяло 

тринадесет) декара, категория – III (трета) с местонахождение на имота с. Лъвино, 

община Исперих, област Разград, местност „Фети Кору“ по Карта на възстановената 

собственост при граници на имота имоти с №000107, №017029, №030061, №000101, 

№000102, №000103 и №017042 е актуван с Акт за публична общинска собственост 

№1065 от 26.03.2003г. 

Във връзка с проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови 

отпадъци в ПИ 000106 в землището на с. Лъвино, Община Исперих“ – Община 

Исперих с изпълнител „Строителство и строителни машини“ ЕООД град Върбица е 

извършена техническа и биологична рекултивация на поземления имот, за които са 

съставени Протокол от 28.10.2015г. за приемане на техническа рекултивация на обекта 

и Протокол от 12.01.2018г. за приемане на етап „Биологична рекултивация – трета 

година“ 

С оглед извършената техническа и биологична рекултивация имотът 

понастоящем няма предназначението „Депо-индустриални отпадъци“. 

Това налага да се извърши промяна на НТП на имота от „Депо-индустриални 

отпадъци“, в НТП „Пасище“, която промяна може да стане с решение на Общинския 

съвет. 

Изготвена е скица на имота, от която е видна площта, за която се предвижда 

промяна на НТП, а именно целия имот. 

Съгласно чл.3, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост публична 

общинска собственост са „други имоти, предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет“. 

Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост „Имотите и вещите-

публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по 

чл.3, ал.2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост“. 
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Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет  Исперих да вземе 

следните  

                                                              

 Р Е Ш Е Н И Я: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост, и чл.5, ал. 1 от Наредба №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих и чл.78а от 

ППЗСПЗЗ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

I. 1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Депо-

индустриални отпадъци“, в НТП „Пасище“ на поземлен имот №000106 (нула нула нула 

сто и шест) с начин на трайно ползване Депо-индустриални отпадъци с площ 46,013 

(четиридесет и шест цяло тридесет) декара, категория – III (трета) с местонахождение 

на имота с. Лъвино, с ЕКАТТЕ 44358, Община Исперих, област Разград, местност 

„Фети Кору“ по Карта на възстановената собственост при граници на имота имоти с 

№000107, №017029, №030061, №000101, №000102, №000103 и №017042 актуван с Акт 

за публична общинска собственост №1065 от 26.03.2003г. 

2. Обявява от публична в частна общинска собственост поземлен имот №000106 

(нула нула нула сто и шест) в землището на с. Лъвино, с ЕКАТТЕ 44358, Община 

Исперих, област Разград, местност „Фети Кору“ поради промяна НТП на гореописания 

имот. 

3. Извършената промяна следва да бъде отразена в съответния акт за публична 

общинска собственост и да се състави нов акт за частна общинска собственост. 

II. Възлага на Кмета на Община Исперих да подаде заявление до Общинска 

служба по земеделие град Исперих за промяна на начина на трайно ползване на 

поземлен имот №000106 (нула нула нула сто и шест) в землището на с. Лъвино, с 

ЕКАТТЕ 44358, Община Исперих, област Разград, местност „Фети Кору“ , за 

„Пасище“. 

III. 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 гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин като председател на водеща комисия. 

 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на 

25.03.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 
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             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Нурула, поради отсъствие на председателя на комисията да 

докладвате  

 

Хамди Нурула – за председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.03.2019 г. от 

15.20 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия. 

 

Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.03.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Становище на Кмета на кметство с. Лъвино. 

 

 Гюрсел Мустафа – Кмет на кметство с. Лъвино – няма възражения. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 28.03.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

     Относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна и 

промяна в начина на трайно ползване на поземлен имот №000106 с НТП „Депо-

индустриални отпадъци“, с. Лъвино, общ. Община Исперих. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 670 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост, и чл.5, ал. 1 от Наредба №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих и чл.78а от 

ППЗСПЗЗ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

I. 1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Депо-

индустриални отпадъци“, в НТП „Пасище“ на поземлен имот №000106 (нула нула нула 

сто и шест) с начин на трайно ползване Депо-индустриални отпадъци с площ 46,013 

(четиридесет и шест цяло тридесет) декара, категория – III (трета) с местонахождение 

на имота с. Лъвино, с ЕКАТТЕ 44358, Община Исперих, област Разград, местност 

„Фети Кору“ по Карта на възстановената собственост при граници на имота имоти с 

№000107, №017029, №030061, №000101, №000102, №000103 и №017042 актуван с Акт 

за публична общинска собственост №1065 от 26.03.2003г. 

2. Обявява от публична в частна общинска собственост поземлен имот №000106 

(нула нула нула сто и шест) в землището на с. Лъвино, с ЕКАТТЕ 44358, Община 

Исперих, област Разград, местност „Фети Кору“ поради промяна НТП на гореописания 

имот. 

3. Извършената промяна следва да бъде отразена в съответния акт за публична 

общинска собственост и да се състави нов акт за частна общинска собственост. 

II. Възлага на Кмета на Община Исперих да подаде заявление до Общинска 

служба по земеделие град Исперих за промяна на начина на трайно ползване на 

поземлен имот №000106 (нула нула нула сто и шест) в землището на с. Лъвино, с 

ЕКАТТЕ 44358, Община Исперих, област Разград, местност „Фети Кору“ , за 

„Пасище“. 

III. 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 гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

     Относно: Удължаване срока на договор за наем на помещение находящо се в 

село Малък Поровец, общ. Исперих с наемател „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

 Уважаеми общински съветници, 

В информационния център за обслужване на граждани на Община Исперих е 

постъпило Заявление с вх. № ОС - 61/12.02.2019 год. до кмета на Община Исперих от  

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ЕИК: 831642181 със 

седалище и адрес на управление град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №15И, с 

представител Атанас Илиев Добрев за удължаване на срока на договор за наем на 

помещение №68/28.04.2014г.. 

Срокът на договора за наем е до 28.04.2019год. 

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД е наемател на 

помещение от масивна едноетажна сграда ЧИТАЛИЩЕ, находящо се в поземлен имот 

№46913.120.320 по кадастралната карта на с. Малък Поровец, община Исперих, с Акт 

за публична общинска собственост №5626 от 20.11.2013г. и площ на помещението – 6 

кв.м. при граници и съседи на помещението: ляво – помещения, дясно – фасадна стена, 

срещу месечната наемна цена  в размер на 60 лв. (шестдесет) без ДДС. 

 Наемателят няма неразплатени и просрочени задължения по договора.   

С оглед на доброто стопанисване на имота считам, че е във взаимен интерес да 

се удължи срока на цитирания договор за наем с още 5 (пет) години на основание § 78, 

ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, с което общия срок за ползване на помещението ще бъде 10 

години. 

  

Въз основа на изложеното, предлагам Общинският съвет Исперих, да вземе 

следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1  и § 78, ал.2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба №27 на ОбС – Исперих   

 

                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

              Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем за 

наем на помещение №68/28.04.2014г., сключен между Община Исперих и 

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ЕИК: 831642181 със 

седалище и адрес на управление град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №15И, с 

представител Атанас Илиев Добрев. 

 

2. Определя месечна наемна цена в размер на 60 лв. (шестдесет) без ДДС., 

съгласно Тарифа 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, считано от 28.04.2019 год. 

 3.Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение 

за удължаване срока на договора към договор за наем на помещение №68/28.04.2014г.. 

  4.Останалите клаузи по договора да останат непроменени.  
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 ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин като председател на водеща комисия. 

 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на 

25.03.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия. 

 

Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.03.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Становище на Кмета на кметство с.Малък Поровец. 

 Няма постъпило възражение в деловодството на Общински съвет Исперих. 

  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 28.03.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

     Относно: Удължаване срока на договор за наем на помещение находящо се в 

село Малък Поровец, общ. Исперих с наемател „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 671 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1  и § 78, ал.2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба №27 на ОбС – Исперих   

 

                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

              Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем за 

наем на помещение №68/28.04.2014г., сключен между Община Исперих и 

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ЕИК: 831642181 със 

седалище и адрес на управление град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №15И, с 

представител Атанас Илиев Добрев. 

 

2. Определя месечна наемна цена в размер на 60 лв. (шестдесет) без ДДС., 

съгласно Тарифа 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, считано от 28.04.2019 год. 

 3.Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение 

за удължаване срока на договора към договор за наем на помещение №68/28.04.2014г.. 

  4.Останалите клаузи по договора да останат непроменени.  

        

 ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

     Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

стояща дървесина на корен от гори – собственост на община Исперих през 2019год. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 
 Уважаеми общински съветници, 

Ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост се извършва 

въз основа на Горскостопански план в съответствие с  чл.13, ал.1 от Закона за горите. 

Годишното ползване се определя въз основа на Годишен план в съответствие с чл.7 от  

НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти. 

 С Решение № 600/25.11.2018 г. Общинския съвет – Исперих утвърди Годищен 

план  за ползване на дървесина през 2019 г. в размер на 3475 пл.м.3, от които 1200 
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пл.м.3 за Местни търговци.  

 С настоящото решение на Общински съвет – Исперих е необходимо да се  

определят условията за провеждане на  процедура за продажба на стояща дървесина на 

корен, съгласно законовите разпоредби за новата 2019 год. 

  Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет –Исперих да приеме 

следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 С цел доброто и целесъобразно стопанисване  на горите – собственост на 

община Исперих и осигуряване на приходи 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114  от Закона за горите и чл.7 

от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървестни горски продукти   

    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 
 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – общинска собственост от местни търговци, отговарящи на 

изискванията на чл.115 от ЗГ и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и 

реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти по 

обекти, както следва:  

  Обект № 1 с подотдел: 1153 – и/000062/  на територията на ДГС „Сеслав” район 

Исперих,  с. Бърдоква . 
 

 ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – общинска собственост по обекти, както следва : 

  Обект № 2 с подотдели: 1067 – в /000120/ на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих, с. Йонково и  1168-з/000065/ на територията на ДГС „Сеслав” район 

Исперих,  с. Бърдоква .  

  Обект № 3 с подотдели: 1153 – ж/000062/  на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих,  с. Бърдоква  , 1071-л - /15953.18.60/  на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих,  с. Голям Поровец  и  1071 - м - /15953.18.60/  на територията на ДГС 

„Сеслав” район Исперих,  с. Голям Поровец . 

 

III. Да се определят следните условия на публичния търг:  

1.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване.  

2.Начални цени по обекти:  

- за обект № 1 – 75 880 (седемдесет и пет хиляди,осемстотин и осемдесет) лева без 

ДДС.  

- за обект № 2 – 87 000 (осемдесет и седем хиляди ) лева   без ДДС.  

- за обект № 3 – 62 240 (шестдесет и две  хиляди, двеста и четиридесет ) лева без ДДС.  

3. Стъпка за наддаване по обекти :  

- за обект № 1 – 758 (седемстотин петдесет и осем) лева;  

- за обект № 2 – 870 (осемстотин и седемдесет) лева;  

- за обект № 3 – 622 (шестстотин двадесет и два) лева без ДДС.  

4. Гаранция за участие по обекти :  

- за обект № 1 – 3 794 (три хиляди , седемстотин  деветдесет и четири) лева ;  
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- за обект № 2 – 4 350 (четири хиляди,триста и петдесет) лева ;  

- за обект № 3 – 3 112 (три хиляди , сто и дванадесет) лева .  

5.Гаранция за изпълнение на договора да бъде в размер на 5% от достигнатата 

стойност на правото на ползване на обекта.  

 

 ІV. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2019 г. то ползването им 

да се прехвърли през 2020 г. 

 

 V. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

 VІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин като председател на водеща комисия. 

 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на 

25.03.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия. 

 

Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.03.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 28.03.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

     Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

стояща дървесина на корен от гори – собственост на община Исперих през 2019год. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     П  

 

 

 

 

 



246 

 

 

 

        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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 672 

 

С цел доброто и целесъобразно стопанисване  на горите – собственост на 

община Исперих и осигуряване на приходи 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114  от Закона за горите и чл.7 

от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървестни горски продукти   

    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 
 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – общинска собственост от местни търговци, отговарящи на 

изискванията на чл.115 от ЗГ и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и 

реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти по 

обекти, както следва:  

  Обект № 1 с подотдел: 1153 – и/000062/  на територията на ДГС „Сеслав” район 

Исперих,  с. Бърдоква . 
 

 ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана 

дървесина от гори – общинска собственост по обекти, както следва : 

  Обект № 2 с подотдели: 1067 – в /000120/ на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих, с. Йонково и  1168-з/000065/ на територията на ДГС „Сеслав” район 

Исперих,  с. Бърдоква .  

  Обект № 3 с подотдели: 1153 – ж/000062/  на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих,  с. Бърдоква  , 1071-л - /15953.18.60/  на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих,  с. Голям Поровец  и  1071 - м - /15953.18.60/  на територията на ДГС 

„Сеслав” район Исперих,  с. Голям Поровец . 

 

III. Да се определят следните условия на публичния търг:  

1.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване.  

2.Начални цени по обекти:  

- за обект № 1 – 75 880 (седемдесет и пет хиляди,осемстотин и осемдесет) лева без 

ДДС.  

- за обект № 2 – 87 000 (осемдесет и седем хиляди ) лева   без ДДС.  

- за обект № 3 – 62 240 (шестдесет и две  хиляди, двеста и четиридесет ) лева без ДДС.  

3. Стъпка за наддаване по обекти :  
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- за обект № 1 – 758 (седемстотин петдесет и осем) лева;  

- за обект № 2 – 870 (осемстотин и седемдесет) лева;  

- за обект № 3 – 622 (шестстотин двадесет и два) лева без ДДС.  

4. Гаранция за участие по обекти :  

- за обект № 1 – 3 794 (три хиляди , седемстотин  деветдесет и четири) лева ;  

- за обект № 2 – 4 350 (четири хиляди,триста и петдесет) лева ;  

- за обект № 3 – 3 112 (три хиляди , сто и дванадесет) лева .  

5.Гаранция за изпълнение на договора да бъде в размер на 5% от достигнатата 

стойност на правото на ползване на обекта.  

 

 ІV. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2019 г. то ползването им 

да се прехвърли през 2020 г. 

 

 V. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

 VІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

     Относно: Отдаване под наем на помещение от недвижим имот - частна 

общинска собственост, находящ се в с.Йонково, община Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

Община Исперих е собственик на 56,46% идеални части от масивна двуетажна 

сграда със застроена площ 196,52 кв.м и дворно място от 932 кв.м, находящи се в 

с.Йонково, парцел I-166, квартал 12, община Исперих, като съгласно Протокол за 

разпределение на сградния фонд, на община Исперих е предоставен целия първи етаж 

със самостоятелен вход и част от приземния етаж.  

Помещенията от първия етаж са отдадени под наем за търговска дейност, а 

частта от приземния етаж не се ползва. Помещенията са без врати и прозорци и се 

нуждаят от ремонт. 

В общинската администрация е постъпило заявление с вх. №ОС-

120/07.03.2019год. за наемане на част от приземния етаж с цел създаване на ателие за 

услуги – точене на ножове. 

Положително е и становището на кмета на кметство с.Йонково. 

  Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет  - Исперих да обсъди и 

приеме следните 

                                                   РЕШЕНИЯ: 
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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 отдаде под наем чрез  провеждане на 

публичен търг с явно наддаване на помещение от  приземен етаж на масивна двуетажна 

сграда в с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“, община Исперих  за срок от 10 (десет) години 

с цел:  

- създаване на условия за стопанисване на общински имот; 

 - реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на помещение от приземен етаж на масивна двуетажна сграда, находящо се в 

с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“  при следните условия: 

1. Площ на Помещението   – 40,00 (четиридесет)  кв.м. 

2.Срок  на договора за наем - 10  (десет) години.  

3.Предназначение на обекта – ателие за извършване на услуги. 

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 80,00 

(осемдесет) лева, съгласно Тарифа 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. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 8,00 (осем) лева.  

 

 ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе 

публичния търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

 ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин като председател на водеща комисия. 

 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на 

25.03.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия. 

 

Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.03.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Становище на Кмета на кметство с.Йонково – няма възражение. 

   

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 28.03.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

     Относно: Отдаване под наем на помещение от недвижим имот - частна 

общинска собственост, находящ се в с.Йонково, община Исперих. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  
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18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 673 

 

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 отдаде под наем чрез  провеждане на 

публичен търг с явно наддаване на помещение от  приземен етаж на масивна двуетажна 

сграда в с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“, община Исперих  за срок от 10 (десет) години 

с цел:  

- създаване на условия за стопанисване на общински имот; 

 - реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на помещение от приземен етаж на масивна двуетажна сграда, находящо се в 

с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“  при следните условия: 

1. Площ на Помещението   – 40,00 (четиридесет)  кв.м. 

2.Срок  на договора за наем - 10  (десет) години.  

3.Предназначение на обекта – ателие за извършване на услуги. 

4.Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 80,00 

(осемдесет) лева, съгласно Тарифа 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. 

5.Да се определи стъпка за наддаване в размер на 8,00 (осем) лева.  

 

 ІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе 

публичния търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

 ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

     Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

     Относно:Допълване на Приложение 2 от Решение № 649 по Протокол № 59 от 

28.02.2019г. за определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и 

индивидуално ползване за стопанската 2019-2020г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение №649 от Протокол №59 от 28.02.2019г. Общинският съвет определи 

пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално ползване по Приложение 2 – Списък на 

пасища и мери за индивидуално ползване за 2019/2020 стопанска година. По време на 

работата си при разпределяне на пасищата между животновъдите комисията откри 

несъответствия с работния вариант на списъка на пасищата и мери за индивидуално 

ползване за 2019/2020 стопанска година с официално приетия от Общински съвет 

Исперих. Несъответствието се състои в това, че три от имотите за индивидуално 

ползване не са отразени в списъка на пасищата и мерите за индивидуално ползване за 

2019/2020 стопанска година. Грешките са технически и са допуснати при работа с 

екселската таблица. 

 

Във връзка с изложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе 

следното 

                                                    

                                                           

      РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1, ал.3, ал.4, ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ и 

чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

                                                                         Р Е Ш И: 

 

1. Допълва Приложение 2 от Решение № 649 по Протокол № 59 от 28.02.2019г.– 

Списък на пасища и мери за индивидуално ползване за 2019/2020 стопанска година със 

следните имоти: 

 
ДОП. СПИСЪК 

на  пасища  и мери за индивидуално ползване за 2019/2020год. 

    Приложение 2 

       

       

          

№  Населено Описание АОС № на имота Категория Площ в дка 
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място 

2 с. Подайва Пасище,мера 3118/31.05.2016 56945.25.125 III 9,840 

16 с. Подайва Пасище,мера 3159/08.06.2016 56945.74.96 III 53,591 

Обща площ: 761,955 

       

       

№  

Населено 

място 
Описание АОС № на имота Категория Площ в  дка 

2 с.Райнино Пасище 4844/02.02.2012 61875.4.80 IV 308,591 

Обща площ: 2030,320 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин като председател на водеща комисия. 

 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на 

25.03.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия. 

 

Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 25.03.2019 г. от 13.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание на 

Общински съвет Исперих. 
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Становище на Кметовете  на кметства с.Подайва и с. Райнино – няма постъпили 

възражения в деловодството на Общински съвет Исперих. 

   

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 28.03.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

    Относно:Допълване на Приложение 2 от Решение № 649 по Протокол № 59 от 

28.02.2019г. за определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд за общо и 

индивидуално ползване за стопанската 2019-2020г. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     П  
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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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 674 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1, ал.3, ал.4, ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ и 

чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

                                                                         Р Е Ш И: 

 

1. Допълва Приложение 2 от Решение № 649 по Протокол № 59 от 28.02.2019г.– 

Списък на пасища и мери за индивидуално ползване за 2019/2020 стопанска година със 

следните имоти: 

 
ДОП. СПИСЪК 

на  пасища  и мери за индивидуално ползване за 2019/2020год. 

    Приложение 2 

       

       

          

№  

Населено 

място 
Описание АОС № на имота Категория Площ в дка 

2 с. Подайва Пасище,мера 3118/31.05.2016 56945.25.125 III 9,840 

16 с. Подайва Пасище,мера 3159/08.06.2016 56945.74.96 III 53,591 

Обща площ: 761,955 

       

       

№  

Населено 

място 
Описание АОС № на имота Категория Площ в  дка 

2 с.Райнино Пасище 4844/02.02.2012 61875.4.80 IV 308,591 

Обща площ: 2030,320 

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

         

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
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 ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

        Относно: Удължаване срока на договор за безвъзмездно предоставяне на имот 

– част от сграда (зала за борба) находящ се в град Исперих, общ. Исперих с наемател 

СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ОСМАН ДУРАЛИЕВ 2016“ с. Китанчево. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

 Уважаеми общински съветници, 

В информационния център за обслужване на граждани на Община Исперих е 

постъпило Заявление с вх. № ОС - 162/15.03.2019 год. до кмета на Община Исперих от  

Бехчет Фикрет Хамид председател на СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА 

ОСМАН ДУРАЛИЕВ 2016“ БУЛСТАТ 177006515 със седалище и адрес на управление: 

село Китанчево, ул. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА № 9, община Исперих, област Разград за 

удължаване на срока на договор за безвъзмездно ползване № 250/16.05.2016г.. 

Срокът на договора е до 16.05.2019год. 

СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ОСМАН ДУРАЛИЕВ 2016“ е 

ползвател на част от сграда (зала за борба) с площ 270 кв.м., находяща се на ул. 

„Оборище“ №4 в град Исперих, община Исперих, с Акт за частна общинска 

собственост №5078 от 14.12.2012г. Помещението е предоставено безвъзмездно за 

ползване. 

С цел развиване и популяризиране на физическото възпитание и спорта в 

община Исперих считам, че е във взаимен интерес да се удължи срока на цитирания 

договор за безвъзмездно ползване с още 5 (пет) години на основание § 78, ал.2 от ПЗР 

на ЗИД на ЗОС, с което общия срок за ползване на помещението ще бъде 8 години. 

  

Въз основа на изложеното, предлагам Общинският съвет Исперих, да вземе 

следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1  и § 78, ал.2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба №27 на ОбС – Исперих   

 

                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

              Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за удължаване с 7 (седем) години срока на Договор за 

безвъзмездно предоставяне на имот частна общинска собственост №250/16.05.2016г., 

сключен между Община Исперих и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА 

ОСМАН ДУРАЛИЕВ 2016“ БУЛСТАТ 177006515 със седалище и адрес на управление: 

село Китанчево, ул. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА № 9, община Исперих, област Разград, с 

председател Бехчет Фикрет Хамид. 

2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени. 

3. Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение 

за удължаване срока на Договор за безвъзмездно предоставяне на имот частна 

общинска собственост №250/16.05.2016г.  
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ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова– председател на ПК по « Образование, култура, 

спорт и туризъм» 

На заседание ПК по „  Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

25.03.2019 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 

26.03.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Нурула. 

 

Хамди Нурула – за председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.03.2019 г. от 

15.20 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение. 

Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 28.03.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

        Относно: Удължаване срока на договор за безвъзмездно предоставяне на имот 

– част от сграда (зала за борба) находящ се в град Исперих, общ. Исперих с наемател 

СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ОСМАН ДУРАЛИЕВ 2016“ с. Китанчево 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     П  
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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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 675 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1  и § 78, ал.2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба №27 на ОбС – Исперих   

 

                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

              Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за удължаване с 7 (седем) години срока на Договор за 

безвъзмездно предоставяне на имот частна общинска собственост №250/16.05.2016г., 

сключен между Община Исперих и СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА 

ОСМАН ДУРАЛИЕВ 2016“ БУЛСТАТ 177006515 със седалище и адрес на управление: 

село Китанчево, ул. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА № 9, община Исперих, област Разград, с 

председател Бехчет Фикрет Хамид. 

2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени. 

3. Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение 

за удължаване срока на Договор за безвъзмездно предоставяне на имот частна 

общинска собственост №250/16.05.2016г.  

  

 

ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

     Относно: Продажба на  поземлен имот V-126, квартал 17, находящ  се в 

с.Печеница, община Исперих, област Разград на собственика на законно построените в 

имота  сгради.    

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 
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Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на община Исперих е постъпило заявление  за закупуване на  

поземлен имот V-126, квартал 17 по регулационния план на с.Печеница с площ  на 

имота 1125 кв.м  с Акт № 6793 от 06.03.2019г. за поправка на акт за частна общинска 

собственост № 6439/20.06.2017 год. В имота има построена едноетажна жилищна 

сграда и второстепенна постройка, собственост на Селяитин Хакъ Салим с нотариален 

акт № 157, том II, рег.№2249, дело №194 от 2018год. 

  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 2019г. за продажба. За него е съставен  Акт  за общинска 

собственост, изготвени са актуална данъчна и пазарна оценки.   

    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 вземе 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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 2019 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 поземлен имот V-126 (римско пет тире сто двадесет и шест)  в 

квартал 17 (седемнадесет) с начин на трайно ползване за жилищно застрояване  с 

площ 1125 (хиляда сто двадесет и пет) кв.м по регулационния план на селото, одобрен с 

Решение №403/23.08.2014г. на ОбС Исперих, с местонахождение на имота с.Печеница, 

ул.«Средна гора» № 9, община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – 

УПИ II-125 кв.17; изток- извън регулация; юг-УПИ III-126, кв.17 и запад – ул. „Средна 

гора“, съгласно Акт № 6793 от 06.03.2019г. за поправка на акт за частна общинска 

собственост № 6439/20.06.2017 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

07.03.2019год. на собственика на законно построените сгради Селяитин Хакъ Салим 

от с.Печеница, ул. «Пирин» № 3, община Исперих, област Разград, притежаващ   

нотариален акт № 157, том II, рег.№2249, дело №194 от 2018год. 

2. Продажбата да се извърши при Пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  18.02.2019 г. в размер на 3 386,00 ( три хиляди триста 

осемдесет и шест) лева. 

3.Данъчната оценка на имота е в размер на 2 349,00 (две хиляди триста 
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четиридесет и девет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000270/27.02.2019 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 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. 

 
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин като председател на водеща комисия. 

 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на 

25.03.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Нурула. 

 

Хамди Нурула – за председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 25.03.2019 г. от 

15.20 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Няма постъпило възражение от Кмета на кметство с. Печеница в деловодството 

на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение. 

Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 28.03.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

     Относно: Продажба на  поземлен имот V-126, квартал 17, находящ  се в 

с.Печеница, община Исперих, област Разград на собственика на законно построените в 

имота  сгради.    

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 676 

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 2019 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 поземлен имот V-126 (римско пет тире сто двадесет и шест)  в 

квартал 17 (седемнадесет) с начин на трайно ползване за жилищно застрояване  с 

площ 1125 (хиляда сто двадесет и пет) кв.м по регулационния план на селото, одобрен с 

Решение №403/23.08.2014г. на ОбС Исперих, с местонахождение на имота с.Печеница, 

ул.«Средна гора» № 9, община Исперих, област Разград при граници и съседи: север – 

УПИ II-125 кв.17; изток- извън регулация; юг-УПИ III-126, кв.17 и запад – ул. „Средна 

гора“, съгласно Акт № 6793 от 06.03.2019г. за поправка на акт за частна общинска 

собственост № 6439/20.06.2017 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

07.03.2019год. на собственика на законно построените сгради Селяитин Хакъ Салим 

от с.Печеница, ул. «Пирин» № 3, община Исперих, област Разград, притежаващ   

нотариален акт № 157, том II, рег.№2249, дело №194 от 2018год. 

2. Продажбата да се извърши при Пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  18.02.2019 г. в размер на 3 386,00 ( три хиляди триста 

осемдесет и шест) лева. 

3.Данъчната оценка на имота е в размер на 2 349,00 (две хиляди триста 

четиридесет и девет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000270/27.02.2019 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 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. 
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 ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - Кмет на Община Исперих 

Относно: Учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж за 

изграждане на мултифункционална зала върху имот №10015.111.135 – частна 

общинска собственост за нуждите на СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“   

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад Расим - Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В информационния център за обслужване на граждани на Община Исперих е 

постъпило Заявление с вх. № ОС - 156/12.03.2019 год. до кмета на Община Исперих от  

Метин Руфи Шефкет председател на СНЦ „Народно читалище Рома-Вазово-2007год“, 

ЕИК 116587194 със седалище и адрес на управление: село Вазово, ул. Александър 

Стамболийски № 8А, община Исперих, област Разград за учредяване на право на строеж 

върху поземлен имот №10015.111.135 с местонахождение с. Вазово, ул. „Чумерна“.  

Читалищното настоятелство на СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“ 

подготвя проектно предложение за кандидатстване за безвъзмездно финансиране към 

немска женска организация на майчини центрове  ''MINE“. Изграждането на ''Майчин 

Център'' ще улесни работата на женската група за подобряване на образователния статус 

в общността, ще подпомогне спирането на процеса  ''Деца Раждат Деца'', ще ограничи 

разпостранението на наркотични вещества и ще допринесе за извеждане на ромската 

жена от патриархалната среда.  

Основните дейности в проектното предложенние на читалищното настоятелство 

са свързани с изграждане на сграда за целите на ''Майчин Център'' към СНЦ „Народно 

Читалище Рома-Вазово-2007год.“ За тази цел е необходимо да бъде учредено 

безвъзмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на мултифункционална зала 

за нуждите на СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“върху имот - частна 

общинска собственост. 

Имота, върху които ще се отстъпи право на строеж е включен в Годишната 

програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2019г. в раздел 

„Описание на имотите, върху които общината има намерение да учреди вещни права“.    
  

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе 

следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

С цел да се подпомогне, кандидатстването на СНЦ „Народно читалище Рома-

Вазово-2007год“ за безвъзмездно финансиране към немска женска организация на 

майчини центрове  ''MINE“ на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37, ал.1, ал.4, 

т.2, ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост и чл.47, ал.1, ал.3 и ал.5, чл.48, ал.1, 

т.1, чл.49, ал.2, т.1 и ал.3 и чл.50 от Наредба №27 за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество при Община Исперих   
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

І. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж за построяване на 

мултифункционална зала на  СНЦ „Народно читалище Рома-Вазово-2007год“, ЕИК 

116587194 със седалище и адрес на управление: село Вазово, ул. Александър 

Стамболийски № 8А, община Исперих, област Разград с председател Метин Руфи 

Шефкет в поземлен имот № 10015.111.135 с начин на трайно ползване незастроен имот 

за жилищни нужди и начин на трайно предназначение на територията Урбанизирана с 

площ 1 186 (хиляда сто осемдесет и шест) кв.м по кадастралната карта на с. Вазово, с 

адрес с. Вазово, ул. „Чумерна“, община Исперих при граници на имота: имоти с 

№№10015.111.437; 10015.111.510; 10015.111.509; 10015.111.134; 10015.111.131 и 

10015.111.440, съгласно АОС №5336 от 27.02.2013год., вписан в Агенцията по 

вписванията на 04.03.2013г., рег.№693, том3, №36. 

  

ІІ. Определя следните условия на отстъпеното право на строеж: 

1. Предмет на отстъпеното право на строеж - за построяване на 

мултифункционална зала. 

2. Площ на отстъпеното право на строеж 300 (триста) кв.м. 

3. Срок на отстъпеното право на строеж – безсрочно. 

4. Срок за изграждане на мултифункционална зала – 5 (пет) години от 

сключването на договор за ОПС. 

5. Цена на ОПС – безвъзмездно. 

6. Отстъпеното право на строеж се погасява в полза на Община Исперих по 

давност, ако не се упражни в срок от 5 (пет) години от датата на подписването на 

договора за учредяване право на строеж. 

 

Данъчната оценка на ОПС, съгласно удостоверение № 6702000330 от 

13.03.2019год.,  издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих е в 

размер на 3395,00 (три хиляди триста деветдесет и пет лева) лева. 

 

ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното  и законосъобразно изпълнение нанастоящото решение. 

 

Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

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

Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова– председател на ПК по « Образование, култура, 

спорт и туризъм» 

На заседание ПК по „  Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

25.03.2019 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на 

25.03.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Няма постъпило възражение от Кмета на кметство с. Вазово. 

 Въпроси, предложения, мнения? 

 Няма. 

 Моля, колеги преминаваме към гласуване. 

 В гласуването няма да участва общинския съветник Метин Руфи Шефкет поради 

наличие на конфликт на интереси. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 28.03.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община Исперих 

Относно: Учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж за 

изграждане на мултифункционална зала върху имот №10015.111.135 – частна 

общинска собственост за нуждите на СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“   

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР  Против  П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ  против  П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД   Въздържал се П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН   Въздържал се П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ  Против  П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН  Против   П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ  Против   П  
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11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА   Въздържал се П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД  Против   П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ     

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ  против  П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ   Въздържал се П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 14 7 4 

Общинския съветник Метин Руфи Шефкет не участва в гласуването. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 677 

С цел да се подпомогне, кандидатстването на СНЦ „Народно читалище Рома-

Вазово-2007год“ за безвъзмездно финансиране към немска женска организация на 

майчини центрове  ''MINE“ на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37, ал.1, ал.4, 

т.2, ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост и чл.47, ал.1, ал.3 и ал.5, чл.48, ал.1, 

т.1, чл.49, ал.2, т.1 и ал.3 и чл.50 от Наредба №27 за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество при Община Исперих   
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

1.НЕ ПРИЕМА Докладна записка от Бейсим Руфад Расим - кмет на Община 

Исперих 

Относно: Учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж за 

изграждане на мултифункционална зала върху имот №10015.111.135 – частна 

общинска собственост за нуждите на СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“   

Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс 

 

 

 

 



267 

 

 

 

 ТОЧКА 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на община Исперих   
Относно: запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор за изпълнението на проект „Социално-икономическа и 

образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-

2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

/Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от 

Европейския социален фонд 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

Айджан Бейтула – заместник Кмет на община Исперих   
 Уважаеми общински съветници, 

На 01 Март 2019г. кметът на Община Исперих Бейсим Руфад подписа договор за 

изпълнение на първия по рода си проект по интегрирана схема на ОП „Развитие на 

човешките ресурси” и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” на стойност 

889 979,56лв., от които 499 991,42лв. по ОП РЧР и 389 988,14лв. по ОП НОИР. 

Целта на проекта е повишаване качеството на живот, социалното включване и 

намаляване на бедността, както и интеграция на най-маргинализираните общности. 

Проектното предложение по ОП РЧР включва дейности по активиране на 

икономически неактивни лица и мотивиране за активно поведение на пазара на труда; 

включване в заетост на лица от целевата група; подобряване достъпа до социални и 

здравни услуги; развитие на местната общност и насърчаване на гражданското участие; 

изграждане на капацитет за създаване на среда, благоприятстваща интеграцията на 

маргинализирани ромски общности. 

Проектното предложение по ОП НОИР включва дейности във всички училища 

на територията на общината по допълнително обучение по български език за 

учениците, за които българският език не е майчин; допълнителни занимания със 

застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства; подкрепа на 

ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиален 

етап и за успешно завършване на средно образование; насърчаване участието на 

родителите в образователния процес; работа с родителите от етническите малцинства, 

които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия; работа с 

родители за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на 

различието; преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически 

произход и културна идентичност. 

Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите 

малцинства в община Исперих“ ще се реализира за период от 21 месеца, в партньорство 

със Сдружение „Асоциация Интегро“ гр.Разград, Професионална гимназия по селско 

стопанство „Хан Аспарух” гр.Исперих, Детска градина „Слънце” гр.Исперих и с 

подкрепата на асоциираните партньори Агенция по заетостта, Агенция за социално 

подпомагане, Регионална здравна инспекция и Министерство на образованието и 

науката.  

Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта и съгласно чл.3.8 от 

Административен договор за изпълнението на проект „Социално-икономическа и 

образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-

2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
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/Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от 

Европейския социален фонд, Община Исперих има право да подаде искане за авансово 

плащане в размер на 20% от стойността на договора. Към искането за плащане трябва 

да се 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.3.8 от Административен договор за 

изпълнението на проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на 

етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /Договор № 

BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от Европейския 

социален фонд 

 

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 труда и социалната политика, 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. № BG05M9OP001-2.018-0024-

C01 по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите 

малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирани от Европейския социален фонд, в размер на 99 998,28 лв. 

/деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и двадесет и осем 

стотинки/, представляващи 20% от стойността на предоставената от Управляващия 

орган безвъзмездна финансова помощ. 

2. 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. № BG05M9OP001-2.018-0024-

2014BG05M2OP001-C01 по проект „Социално-икономическа и образователна 

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

програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския социален фонд, в 

размер на 77 997,63 лв. /седемдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и седем 

лева и шестдесет и три стотинки/, представляващи 20% от стойността на 

предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ. 

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

изпълнение на решението. 

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

Областния управител на Област Разград в 7-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. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-жо Бейтула. 

 Моля, становището на председателя на ПК по „ Стопански дейности и 

европейско развитие“ 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на 

25.03.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 28.03.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на община Исперих   
Относно: запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор за изпълнението на проект „Социално-икономическа и 

образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-

2.018-0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

/Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от 

Европейския социален фонд 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ     

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 
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12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 678 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.3.8 от Административен договор за 

изпълнението на проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на 

етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /Договор № 

BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от Европейския 

социален фонд 

 

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 труда и социалната политика, 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. № BG05M9OP001-2.018-0024-

C01 по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите 

малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирани от Европейския социален фонд, в размер на 99 998,28 лв. 

/деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и двадесет и осем 
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стотинки/, представляващи 20% от стойността на предоставената от Управляващия 

орган безвъзмездна финансова помощ. 

2. 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. № BG05M9OP001-2.018-0024-

2014BG05M2OP001-C01 по проект „Социално-икономическа и образователна 

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

програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския социален фонд, в 

размер на 77 997,63 лв. /седемдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и седем 

лева и шестдесет и три стотинки/, представляващи 20% от стойността на 

предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ. 

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

изпълнение на решението. 

4. 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. 

 

 

 ТОЧКА 19 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Изказвания, питания и становища на граждани. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 В деловодството на Общински съвет Исперих няма постъпили питания от 

граждани. 

 Преминаваме към последна точка от дневния ред. 

 

 

 ТОЧКА 20 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Разни. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения, предложения имате ли? 

Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното  заседание на Общински 

съвет Исперих проведено на 28.03.2019 г.,  което приключи в 19.15 часа. 

 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 

 

 Адв. Даниел  Димитров Йорданов 
 Председател Общински съвет - Исперих 
 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  


