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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 25 

 
от проведеното  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

28.04.2021 година 
 

Днес 28.04.2021 г. от 17.00 часа се проведе  редовно заседание на Общински съвет 

Исперих в заседателната зала на Община Исперих. 

  

Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 

 Уважаеми общински съветници, 

Заседанието е свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал.1, т.1  от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-20923г. 

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

съветници, отсъства Екатерина Димитрова.  

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

Общински съвет Исперих. 

 Имате ли предложения по така предложения проекто дневен ред на днешното 

редовно заседание. 

 Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от ЗМДВИП с 

резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 
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Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 

1. Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския 

поземлен фонд и  условията за отдаването им под наем за селскостопанската 2021/2022 

година 

 

2. Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на  незастроен поземлен имот 03472.40.253, находящ  се в с. 

Белинци, община Исперих, област Разград   

 

3. Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот XV-20 в квартал 17 по 

регулационния план на с. Йонково на собственика на законно построените сгради в имота.  

 

4. Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот УПИ II-1978, кв. 56  в гр. Исперих, община 

Исперих 

 

5. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 

2021 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021 г. и  максималните 

размери на новите задължения за разходи  и поети ангажименти по бюджета за 2021 г. 

 

6. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Исперих за 2020 г. 

 

7. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:  Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците в Община Исперих за 2020 г. 

 

 

 

8. Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Исперих. 

 

9. Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно:  Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на 

Община Исперих за 2020 г. 
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10. Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на 

жилищата – собственост на община Исперих за 2021 год. 

 

11. Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на община Исперих, прогноза на 

показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи и прогноза за 

общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2022 – 2024 г.,   

 

 

12. Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Провеждане на процедури за ползване  на стояща дървесина на корен от 

гори – собственост на община Исперих през 2021 год.   

 

 

13. Докладна записка от Даниел Димитров Йорданов – общински съветник в 

ОбС Исперих и Председател на УС на СНЦ „ МИГ – Исперих“ 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ 

„Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение за 

изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от 

29.11.2016 г. и Заповед № РД 09-263/ 29.03.2021 г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 

2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 

 

14. Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник   кмет на Община Исперих. 

Относно: Възлагане изпълнението на услугата „Патронажна грижа” като услуга от 

общ икономически интерес (УОИИ)  на  „Център за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда” към Дирекция „Хуманитарни 

дейности” по Проект „Патронажна грижа + в община Исперих“, финансиран по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ                          

№ BG05M9OP001-6.002-0090 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 по процедура: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“. 

 

15. Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Исперих (по чл. 196, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищно образование) 

 

16. Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Програмата 

за закрила на детето за 2020 г. и на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. 

 

17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

18. Разни.   
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

За протокола да бъде отбелязано, че  общинският съветник Екатерина Димитрова 

зае местото си и в залата присъстват 29 общински съветника. 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВЕН РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри –  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 2021/2022 

година 

 
 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет да докладвате. 

 

Белгин Шукри –  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 гореизложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да обсъди и 

приеме следните 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.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 2021/2022 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.   
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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. 

 

III. 1.Договорите за наем за маломерните имоти да се сключат за      

селскостопанската 2021/2022 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. Определя срок за подаване на заявления от лицата, желаещи да ползват 

земеделски земи от общинския поземлен фонд до 30.06.2021г. включително. 

 

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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  Маломерни имоти - 2021г. 

       

       
№ № 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 6 с. Белинци 4248/11.09.2012г. Нива 03472.10.142 0,743 

7 7 с. Белинци 4278/06.11.2012г. Нива 03472.35.2 0,966 

8 8 с. Белинци 4290/06.11.2012г. Нива 03472.10.304 1,955 

          ОБЩО: 9,927 

9 1 с. Бърдоква 5277/18.02.2013г. Нива 07452.1.78 1,947 

          ОБЩО: 1,947 

10 1 с. Вазово 5405/15.03.2013г. Нива 10015.11.54 2,284 

11 2 с. Вазово 5364/28.02.2013г. Нива 10015.20.37 1,269 

12 3 с. Вазово 5353/28.02.2013г. Нива 10015.20.40 0,305 

13 4 с. Вазово 5410/15.03.2013г. Нива 10015.20.46 0,628 

14 5 с. Вазово 5348/28.02.2013г. Нива 10015.20.47 0,329 

15 6 с. Вазово 5349/28.02.2013г. Нива 10015.20.48 1,146 

16 7 с. Вазово 5347/28.02.2013г. Нива 10015.20.49 0,919 

17 8 с. Вазово 5346/28.02.2013г. Нива 10015.20.50 1,672 

18 9 с. Вазово 5354/28.02.2013г. Нива 10015.20.54 0,933 

19 10 с. Вазово 5340/28.02.2013г. Нива 10015.20.82 1,265 

20 11 с. Вазово 5341/28.02.2013г. Нива 10015.20.83 1,150 

          ОБЩО: 11,900 

21 1 с. Г. Поровец 5197/17.01.2013г. др.вид нива 15953.2.7 1,675 

22 2 с. Г. Поровец 5201/17.01.2013г. др.вид нива 15953.5.3 0,584 

23 3 с. Г. Поровец 5194/17.01.2013г. др.вид нива 15953.8.11 0,931 

24 4 с. Г. Поровец 5936/19.08.2015г. Нива 15953.13.28 2,398 

25 5 с. Г. Поровец 5935/19.08.2015г. Нива 15953.17.5 1,399 

26 6 с. Г. Поровец 5934/19.08.2015г. Нива 15953.19.37 1,602 

27 7 с. Г. Поровец 5933/19.08.2015г. Нива 15953.23.1 2,139 

28 8 с. Г. Поровец 5932/19.08.2015г. Нива 15953.35.48 2,020 

29 9 с. Г. Поровец 4709/12.11.2010г. Нива 15953.39.29 1,918 

30 10 с. Г. Поровец 5931/19.08.2015г. Нива 15953.50.26 2,300 

          ОБЩО: 16,966 

31 1 с. Делчево 2406/09.03.2009г. Нива 20609.18.18 1,269 

32 2 с. Делчево 2415/09.03.2009г. Нива 20609.20.2 0,405 

33 3 с. Делчево 2416/09.03.2009г. Нива 20609.20.3 0,517 

34 4 с. Делчево 2425/09.03.2009г. Нива 20609.21.4 0,979 

35 5 с. Делчево 2428/09.03.2009г. Нива 20609.21.7 0,668 

36 6 с. Делчево 2434/09.03.2009г. Нива 20609.23.3 2,237 

37 7 с. Делчево 2439/09.03.2009г. Нива 20609.23.8 2,174 

38 8 с. Делчево 2411/09.03.2009г. Нива 20609.26.109 1,126 

39 9 с. Делчево 2412/09.03.2009г. Нива 20609.28.1 0,849 

          ОБЩО: 10,224 

40 1 с. Драгомъж 2780/20.03.2009г. нива 24921.2.55 1,088 
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41 2 с. Драгомъж 2845/16.06.2017г. нива 24921.18.443 0,915 

42 3 с. Драгомъж 2813/07.06.2017г. нива 24921.16.54 2,913 

43 4 с. Драгомъж 2814/07.06.2017г нива 24921.16.55 0,201 

44 5 с. Драгомъж 2815/07.06.2017г. нива 24921.16.56 0,308 

45 6 с. Драгомъж 2816/13.06.2017г. нива 24921.16.57 0,213 

46 7 с. Драгомъж 2817/13.06.2017г. нива 24921.16.58 0,113 

47 8 с. Драгомъж 2818/13.06.2017г. нива 24921.16.59 0,093 

48 9 с. Драгомъж 2819/13.06.2017г. нива 24921.16.60 0,115 

49 10 с. Драгомъж 2820/13.06.2017г. нива 24921.16.61 0,184 

50 11 с. Драгомъж 2821/13.06.2017г. нива 24921.16.64 0,226 

51 12 с. Драгомъж 2822/13.06.2017г. нива 24921.16.65 0,292 

52 13 с. Драгомъж 2823/13.06.2017г. нива 24921.16.66 0,276 

53 14 с. Драгомъж 2824/13.06.2017г. нива 24921.16.67 0,259 

54 15 с. Драгомъж 2825/13.06.2017г. нива 24921.16.68 0,127 

55 16 с. Драгомъж 2826/13.06.2017г. нива 24921.16.69 0,312 

56 17 с. Драгомъж 2827/13.06.2017г. нива 24921.16.70 0,183 

57 18 с. Драгомъж 2828/13.06.2017г. нива 24921.16.71 0,178 

58 19 с. Драгомъж 2829/13.06.2017г. нива 24921.16.72 0,323 

59 20 с. Драгомъж 2831/16.06.2017г. нива 24921.16.78 1,789 

60 21 с. Драгомъж 2832/16.06.2017г. нива 24921.16.79 0,477 

61 22 с. Драгомъж 2833/16.06.2017г. нива 24921.16.80 1,277 

62 23 с. Драгомъж 2834/16.06.2017г. нива 24921.16.81 1,82 

63 24 с. Драгомъж 5651/02.12.2013г. нива 24921.10.6 1,742 

          ОБЩО: 15,424 

64 1 с. Духовец 3443/21.04.2009г. Нива 24150.10.109 0,431 

65 2 с. Духовец 3444/21.04.2009г. Нива 24150.10.110 0,782 

66 3 с. Духовец 3445/21.04.2009г. Нива 24150.10.114 2,086 

67 4 с. Духовец 3447/21.04.2009г. Нива 24150.10.120 2,725 

68 5 с. Духовец 3454/22.04.2009г. Нива 24150.10.143 0,963 

69 6 с. Духовец 3461/22.04.2009г. Нива 24150.10.164 2,604 

70 7 с. Духовец 3401/17.04.2009г. Нива 24150.12.43 0,890 

71 8 с. Духовец 3403/17.04.2009г. Нива 24150.16.20 1,990 

72 9 с. Духовец 4201/23.07.2009г. Нива 24150.17.38 0,986 

73 10 с. Духовец 3404/17.04.2009г. Нива 24150.21.4 0,316 

74 11 с. Духовец 4200/23.07.2009г. Нива 24150.21.21 1,507 

75 12 с. Духовец 3406/17.04.2009г. Нива 24150.26.7 1,114 

76 13 с. Духовец 3408/17.04.2009г. Нива 24150.28.2 0,500 

77 14 с. Духовец 4220/23.07.2009г. Нива 24150.30.10 0,989 

78 15 с. Духовец 3410/17.04.2009г. Нива 24150.34.24 1,914 

79 16 с. Духовец 3411/17.04.2009г. Нива 24150.38.5 1,999 

80 17 с. Духовец 3420/17.04.2009г. Нива 24150.46.15 0,894 

81 18 с. Духовец 3422/21.04.2009г. Нива 24150.46.62 2,101 

          ОБЩО: 24,791 

82 1 с. Йонково 2597/17.03.2009г. нива 34103.11.13 2,554 

83 2 с. Йонково 2617/18.03.2009г. нива 34103.19.91. 1,066 

84 3 с. Йонково 2622/13.03.2009г. нива 34103.22.382 0,276 

85 4 с. Йонково 2649/18.03.2009г. нива 34103.29.245 1,970 

86 5 с. Йонково 2629/16.03.2009г. нива 34103.28.117 0,527 

87 6 с. Йонково 2630/16.03.2009г. нива 34103.28.119 1,062 

88 7 с. Йонково 2632/16.03.2009г. нива 34103.28.124 0,638 

89 8 с. Йонково 2641/16.03.2009г. нива 34103.29.227 0,851 
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90 9 с. Йонково 2650/18.03.2009г. Нива 34103.29.247 1,104 

91 10 с. Йонково 2654/18.03.2009г. Нива 34103.29.252 0,837 

92 11 с. Йонково 2656/18.03.2009г. Нива 34103.29.254 0,510 

93 12 с. Йонково 2304/18.03.2009г. нива 34103.29.231 1,745 

94 13 с. Йонково 2664/18.03.2009г. Нива 34103.32.558 0,760 

95 14 с. Йонково 2667/18.03.2009г. Нива 34103.33.508 1,524 

96 15 с. Йонково 2669/18.03.2009г. Нива 34103.33.531 0,440 

97 16 с. Йонково 2671/18.03.2009г. Нива 34103.35.478 1,050 

98 17 с. Йонково 2672/19.03.2009г. Нива 34103.35.481 1,346 

99 18 с. Йонково 2674/19.03.2009г. Нива 34103.36.566 2,670 

100 19 с. Йонково 2675/19.03.2009г. Нива 34103.36.568 2,106 

101 20 с. Йонково 2676/19.03.2009г. Нива 34103.36.570 2,093 

102 21 с. Йонково 2677/19.03.2009г. Нива 34103.36.574 1,692 

103 22 с. Йонково 2678/19.03.2009г. Нива 34103.36.575 1,602 

104 23 с. Йонково 2681/19.03.2009г. Нива 34103.36.584 1,546 

105 24 с. Йонково 2684/19.03.2009г. Нива 34103.36.597 2,012 

106 25 с. Йонково 5572/30.07.2013г. Нива 34103.36.601 0,828 

107 26 с. Йонково 2686/19.03.2009г. Нива 34103.37.589 0,630 

108 27 с. Йонково 2557/16.03.2009г. нива 34103.20.441 2,893 

109 28 с. Йонково 2565/17.03.2009г. нива 34103.1.80 1,733 

110 29 с. Йонково 2572/17.03.2009г. нива 34103.3.21 0,986 

111 30 с. Йонково 2574/17.03.2009г. нива 34103.4.27 1,593 

112 31 с. Йонково 2584/17.03.2009г. нива 34103.8.1 2,280 

113 32 с. Йонково 2628/16.03.2009г. нива 34103.28.107 0,956 

114 33 с. Йонково 5746/16.06.2014г. нива 34103.28.106 0,768 

115 34 с. Йонково 2682/19.03.2009г. Нива 34103.36.592 1,423 

116 35 с. Йонково 5807/21.10.2014г. Нива 34103.33.506 1,006 

117 36 с. Йонково 2665/18.03.2009г. Нива 34103.33.259 1,492 

118 37 с. Йонково 2633/28.07.2017г. Нива 34103.28.127 2,316 

119 38 с. Йонково 2644/28.07.2017г. Нива 34103.29.239 1,435 

120 39 с. Йонково 2645/28.07.2017г. Нива 34103.29.240 1,775 

121 40 с. Йонково 2646/28.07.2017г. Нива 34103.29.241 1,371 

122 41 с. Йонково 2658/30.08.2017г. Нива 34103.29.278 1,569 

123 42 с. Йонково 2583/11.09.2017г. Нива 34103.7.9 1,015 

124 43 с. Йонково 2713/19.03.2009г. Нива 34103.43.428 1,751 

125 44 с. Йонково 2662/30.08.2017г. Нива 34103.32.556 1,903 

126 45 с. Йонково 2727/19.02.2009г. Нива 34103.20.481 0,729 

          ОБЩО: 62,433 

127 1 с. Китанчево 5231/08.02.2013г. Нива 37010.11.16 0,494 

128 2 с. Китанчево 3077/12.12.2012г. нива 37010.34.9 2,088 

129 3 с. Китанчево 5229/08.02.2013г. Нива 37010.49.2 1,151 

130 4 с. Китанчево 5228/08.02.2013г. Нива 37010.61.1 1,059 

131 5 с. Китанчево 5227/08.02.2013г. Нива 37010.61.12 1,085 

132 6 с. Китанчево 5233/08.02.2013г. Нива 37010.66.7 0,530 

          ОБЩО: 6,407 

133 1 с. Конево 3002/02.04.2009г. нива 38296.23.82 0,618 

134 2 с. Конево 4305/19.08.2009г. нива 38296.49.1 2,237 

          ОБЩО: 2,855 

135 1 с. Къпиновци 2244/04.03.2009г. нива 40899.10.42 0,541 

136 2 с. Къпиновци 5698/27.02.2014г. нива 40899.10.59 0,350 
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          ОБЩО: 0,891 

137 1 с. Лудогорци 2523/09.03.2009г. Нива 24116.1.37 0,865 

138 2 с. Лудогорци 2522/09.03.2009г. Нива 24116.1.38 0,215 

139 3 с. Лудогорци 2521/09.03.2009г. Нива 24116.1.39 1,288 

140 4 с. Лудогорци 2499/09.03.2009г. Нива 24116.1.63 1,298 

141 5 с. Лудогорци 2507/04.04.2017г. Нива 24116.4.136 1,142 

142 6 с. Лудогорци 2510/09.03.2009г. Нива 24116.4.139 1,851 

143 7 с. Лудогорци 5638/26.11.2013г. Нива 24116.4.140 1,707 

144 8 с. Лудогорци 2492/09.03.2009г. Нива 24116.6.166 0,638 

145 9 с. Лудогорци 2493/09.03.2009г. Нива 24116.6.167 0,489 

146 10 с. Лудогорци 2467/09.03.2009г. Нива 24116.7.430 1,372 

147 11 с. Лудогорци 2468/09.03.2009г. нива 24116.8.1 0,285 

148 12 с. Лудогорци 2469/09.03.2009г. Нива 24116.8.2 0,265 

149 13 с. Лудогорци 2532/09.03.2009г. Нива 24116.22.44 1,359 

150 14 с. Лудогорци 2530/09.03.2009г. Нива 24116.28.65 1,400 

151 15 с. Лудогорци 2466/18.04.2017г. Нива 24116.7.425 0,482 

152 16 с. Лудогорци 2476/20.04.2017г. Нива 24116.7.403 0,504 

153 17 с. Лудогорци 2525/09.03.2009г. Нива 24116.28.107 1,418 

154 18 с. Лудогорци 2479/09.03.2009г. Нива 24116.6.174 0,917 

          ОБЩО: 17,495 

155 1 с. Лъвино 6366/28.02.2017г. Др.вид зем. Земя 44358.2.159 0,677 

156 2 с. Лъвино 6367/28.02.2017г. Др.вид зем. Земя 44358.2.161 0,274 

157 3 с. Лъвино 6298/04.11.2016г. Др.вид зем. Земя 44358.2.165 1,746 

158 4 с. Лъвино 2909/30.03.2009г. Нива 44358.4.2 0,103 

159 5 с. Лъвино 2913/30.03.2017г. Нива 44358.5.364 0,633 

160 6 с. Лъвино 2914/30.03.2017г. Нива 44358.5.365 0,835 

161 7 с. Лъвино 2915/30.03.2017г. Нива 44358.5.366 0,747 

162 8 с. Лъвино 2900/30.03.2017г. Нива 44358.3.214 1,457 

163 9 с. Лъвино 2901/30.03.2017г. Нива 44358.3.215 1,750 

164 10 с. Лъвино 2902/30.03.2017г. Нива 44358.3.216 1,959 

165 11 с. Лъвино 2904/30.03.2017г. Нива 44358.3.218 0,898 

166 12 с. Лъвино 2916/30.03.2017г. Нива 44358.5.367 0,262 

          ОБЩО: 11,341 

167 1 с. М. Поровец 5534/01.07.13г. изост. орна земя 46913.2.9 0,477 

168 2 с. М. Поровец 5532/01.07.13г. изост. орна земя 46913.2.10 1,494 

169 3 с. М. Поровец 3932/08.06.09г. изост. орна земя 46913.2.19 1,337 

170 4 с. М. Поровец 5517/01.07.13г. изост. орна земя 46913.6.48 0,870 

171 5 с. М. Поровец 5457/13.06.13г. изост. орна земя 46913.6.51 0,546 

172 6 с. М. Поровец 5299/21.02.13г. изост. орна земя 46913.7.106 1,469 

173 7 с. М. Поровец 5298/21.02.13г. изост. орна земя 46913.7.107 1,050 

174 8 с. М. Поровец 4922/08.06.11г. изост. орна земя 46913.7.494 1,186 

175 9 с. М. Поровец 4921/08.06.11г. изост. орна земя 46913.7.495 0,646 

176 10 с. М. Поровец 3895/30.05.09г. изост. орна земя 46913.7.994 1,198 

177 11 с. М. Поровец 5498/01.07.13г. друг вид нива 46913.29.19 1,489 

178 12 с. М. Поровец 5499/01.07.13г. друг вид нива 46913.31.25 1,000 

179 13 с. М. Поровец 5471/13.06.13г. друг вид нива 46913.40.9 0,800 

180 14 с. М. Поровец 5480/01.07.13г. друг вид нива 46913.44.6 1,963 

181 15 с. М. Поровец 5484/01.07.13г. друг вид нива 46913.50.11 1,090 

182 16 с. М. Поровец 5485/01.07.13г. друг вид нива 46913.53.6 1,145 

183 17 с. М. Поровец 5558/01.07.13г. друг вид нива 46913.62.22 0,630 

184 18 с. М. Поровец 5450/13.06.13г. друг вид нива 46913.67.11 0,590 
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185 19 с. М. Поровец 5448/13.06.13г. друг вид нива 46913.72.11 0,735 

186 20 с. М. Поровец 5447/13.06.13г. друг вид нива 46913.73.10 1,202 

187 21 с. М. Поровец 5446/13.06.13г. друг вид нива 46913.74.23 0,886 

188 22 с. М. Поровец 5445/13.06.13г. друг вид нива 46913.76.15 1,125 

189 23 с. М. Поровец 5444/13.06.13 г. 
изоставена орна 
земя 46913.79.10 1,000 

          ОБЩО: 23,928 

190 1 с. Печеница 5579/31.07.2013г. нива 56232.17.10 0,113 

191 2 с. Печеница 3979/15.06.2009г. нива 56232.22.30 0,209 

192 3 с.Печеница 3977/23.03.2016г. нива 56232.18.6 1,600 

193 4 .с.Печеница 3987/23.03.2016г. нива 56232.14.8 0,694 

194 5 с.Печеница 3984/23.03.2016г. нива 56232.14.2 1,149 

          ОБЩО: 3,765 

195 1 с. Подайва 3139/06.04.2009г. изоставена нива 56945.55.185 1,015 

196 2 с. Подайва 3228/13.04.2009г. нива 56945.10.251 0,622 

197 3 с. Подайва 5757/17.06.2014г. нива 56945.10.324 1,146 

198 4 с. Подайва 3236/13.04.2009г. нива 56945.10.341 0,769 

199 5 с. Подайва 3243/13.04.2009г. нива 56945.80.17 2,279 

200 6 с. Подайва 3249/13.04.2009г. нива 56945.80.35 0,673 

201 7 с. Подайва 5605/11.10.2013г. нива 56945.80.37 2,640 

202 8 с. Подайва 5606/11.10.2013г. нива 56945.80.38 1,941 

203 9 с. Подайва 3252/13.04.2009г. нива 56945.80.42 0,811 

204 10 с. Подайва 3253/13.04.2009г. нива 56945.80.43 0,367 

205 11 с. Подайва 3175/09.04.2009г. нива 56945.47.7 0,804 

206 12 с. Подайва 4955/14.10.2011г. нива 56945.53.23 2,405 

207 13 с. Подайва 4954/14.10.2011г. нива 56945.53.22 1,597 

208 14 с. Подайва 3269/13.04.2009г. нива 56945.130.39 2,306 

          ОБЩО: 19,375 

209 1 с. Райнино 5119/14.03.2012г. нива 61875.3.9 1,992 

210 2 с. Райнино 5129/15.03.2012г. др. вид нива 61875.4.96 0,327 

211 3 с. Райнино 5115/14.03.2012г. др. вид нива 61875.6.71 0,741 

212 4 с. Райнино 5116/14.03.2012г. др. вид нива 61875.6.72 0,316 

213 5 с. Райнино 5117/14.03.2012г. др. вид нива 61875.6.73 0,430 

214 6 с. Райнино 5118/14.03.2012г. др. вид нива 61875.6.74 0,405 

215 7 с. Райнино 5121/14.03.2012г. др. вид нива 61875.9.36 2,133 

216 8 с. Райнино 5141/19.03.2012г. др. вид нива 61875.18.116 0,358 

217 9 с. Райнино 5142/19.03.2012г. др. вид нива 61875.18.126 1,376 

218 10 с. Райнино 5144/19.03.2012г. др. вид нива 61875.18.132 0,440 

219 11 с. Райнино 5146/23.03.2012г. др. вид нива 61875.18.268 0,499 

220 12 с. Райнино 5150/23.03.2012г. др. вид нива 61875.18.292 0,895 

221 13 с. Райнино 5151/23.03.2012г. др. вид нива 61875.18.293 0,692 

222 14 с. Райнино 5110/14.03.2012г. др. вид нива 61875.19.26 0,366 

223 15 с. Райнино 5113/14.03.2012г. др. вид нива 61875.19.32 1,023 

224 16 с. Райнино 5120/14.03.2012г. др. вид нива 61875.23.20 1,826 

          ОБЩО: 13,819 

225 1 с. Свещари 4426/02.10.2009г. Нива 65650.3.64 0,865 

226 2 с. Свещари 4427/02.10.2009г. Нива 65650.3.65 1,079 

227 3 с. Свещари 5848/21.04.2015г. Нива 65650.7.29 1,170 

228 4 с. Свещари 5920/10.08.2015г. Нива 65650.7.30 1,005 

229 5 с. Свещари 4442/02.10.2009г. Нива 65650.10.339 2,456 

230 6 с. Свещари 4443/02.10.2009г. Нива 65650.10.341 3,205 

231 7 с. Свещари 4434/02.10.2009г. Нива 65650.11.86 1,682 
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232 8 с. Свещари 4440/02.10.2009г. Нива 65650.11.97 2,596 

233 9 с. Свещари 4441/02.10.2009г. Нива 65650.11.98 1,087 

234 10 с. Свещари 6065/24.03.2016г. Др.вид зем. Земя 65650.12.9 2,374 

235 11 с. Свещари 4351/31.08.2009г. Лозе 65650.18.11 0,523 

236 12 с. Свещари 4352/31.08.2009г. Лозе 65650.18.13 0,523 

237 13 с. Свещари 4353/31.08.2009г. Лозе 65650.18.17 0,478 

238 14 с. Свещари 4356/31.08.2009г. Лозе 65650.18.24 0,474 

239 15 с. Свещари 4357/31.08.2009г. Лозе 65650.18.26 0,473 

240 16 с. Свещари 4363/31.08.2009г. Лозе 65650.18.64 0,475 

241 17 с. Свещари 4364/31.08.2009г. Лозе 65650.18.66 0,577 

242 18 с. Свещари 4366/31.08.2009г. Лозе 65650.18.67 0,577 

243 19 с. Свещари 6052/22.02.2016г. Лозе 65650.19.8 1,878 

244 20 с. Свещари 4431/02.10.2009г. Нива 65650.19.11 0,696 

245 21 с. Свещари 4432/02.10.2009г. Нива 65650.19.12 1,115 

246 22 с. Свещари 5916/10.08.2015г. Нива 65650.20.40 1,724 

247 23 с. Свещари 4369/31.08.2009г. Нива 65650.23.24 1,337 

      ОБЩО: 28,369 

248 1 с. Средоселци 2289/16.02.2017г. Нива 68552.10.7 1,986 

249 2 с. Средоселци 2291/05.03.2009г. Нива 68552.10.14 0,574 

      ОБЩО: 2,560 

250 1 
с. Старо 
Селище 2194/17.02.2009г. Нива 69047.1.113 2,031 

251 2 
с. Старо 
Селище 2178/17.02.2009г. Нива 69047.1.118 2,564 

252 3 
с. Старо 
Селище 2172/16.02.2009г. Нива 69047.1.120 0,942 

253 4 
с. Старо 
Селище 2180/17.02.2009г. Нива 69047.2.151 1,778 

254 5 
с. Старо 
Селище 2183/17.02.2009г. Нива 69047.3.73 1,650 

255 6 
с. Старо 
Селище 2185/10.03.2017 Нива 69047.4.8 1,286 

256 7 
с. Старо 
Селище 2186/17.02.2009г. Нива 69047.4.9 1,360 

257 8 
с. Старо 
Селище 2189/17.02.2009г. Нива 69047.4.15 1,794 

258 9 
с. Старо 
Селище 2169/16.02.2009г. Нива 69047.9.44 0,554 

259 10 
с. Старо 
Селище 2174/17.02.2009г. Нива 69047.12.124 1,967 

260 11 
с. Старо 
Селище 2197/17.02.2009г. Нива 69047.13.199 1,199 

261 12 
с. Старо 
Селище 2203/18.02.2009г. Нива 69047.14.104 1,431 

262 13 
с. Старо 
Селище 2204/18.02.2009г. Нива 69047.15.3 2,800 

263 14 
с. Старо 
Селище 6912/08.12.2020г. Нива 69047.12.215 2,353 

264 15 
с. Старо 
Селище 2191/17.02.2009г. Нива 69047.18.1 1,374 

          ОБЩО: 25,083 

265 1 с. Тодорово 5360/28.02.2013г.  Нива  72578.3.38 2,695 

266 2 с. Тодорово 2948/31.03.2009г. нива 72578.100.6 0,745 

267 3 с. Тодорово 2953/31.03.2009г. нива 72578.100.14 1,161 

268 4 с. Тодорово 2955/31.03.2009г. нива 72578.100.17 1,171 

269 5 с. Тодорово 2956/31.03.2009г. нива 72578.100.24 0,482 
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270 6 с. Тодорово 2958/31.03.2009г. нива 72578.100.29 0,633 

271 7 с. Тодорово 2969/31.03.2009г. нива 72578.109.2 0,570 

272 8 с. Тодорово 2964/03.10.2016г. нива 72578.102.2 2,914 

273 9 с. Тодорово 2971/05.10.2016г. нива 72578.109.7 2,306 

274 10 с. Тодорово 2973/05.10.2016г. нива 72578.109.9 0,944 

275 11 с. Тодорово 2974/05.10.2016г. нива 72578.109.10 2,392 

276 12 с. Тодорово 2975/05.10.2016г. нива 72578.109.11 0,742 

277 13 с. Тодорово 2976/05.10.2016г. нива 72578.109.12 0,259 

278 14 с. Тодорово 2949/30.09.2016г. нива 72578.100.9 1,424 

279 15 с. Тодорово 2952/31.03.2009г. нива 72578.100.13 2,400 

280 16 с. Тодорово 2957/31.03.2009г. нива 72578.100.26 0,332 

281 17 с. Тодорово 2950/30.09.2016г. нива 72578.100.10 2,298 

          ОБЩО: 23,468 

282 1 с. Яким Груево 2853/24.03.2009г. нива 87285.5.3 1,369 

283 2 с. Яким Груево 2864/24.03.2009г. нива 87285.5.31 1,479 

284 3 с. Яким Груево 2866/24.03.2009г. нива 87285.5.39 0,716 

285 4 с. Яким Груево 2885/24.03.2009г. нива 87285.17.119 0,941 

286 5 с. Яким Груево 5993/27.01.2016 нива 87285.17.138 2,980 

287 6 с. Яким Груево 2881/24.03.2009г. нива 87285.23.164 1,321 

          ОБЩО: 8,806 

288 1 гр. Исперих 3316/15.04.2009г. Изост.нива 32874.9.58 1,316 

289 2 гр. Исперих 3468/16.01.2012г. Изост.нива 32874.8.115 2,749 

290 3 гр. Исперих 3973/02.06.2009г. Изост.нива 32874.8.116 0,207 

291 4 гр. Исперих 3285/15.04.2009г. нива 32874.127.911 2,354 

292 5 гр. Исперих 3287/15.04.2009г. нива 32874.149.365 1,097 

293 6 гр. Исперих 3948/01.06.2009г. Нива 32874.149.382 0,629 

294 7 гр. Исперих 5877/07.05.2015г. Из. нива 32874.40.13 1,302 

295 8 гр. Исперих 1221/28.07.2003 нива 32874.18.101 3,001 

296 9 гр. Исперих 3946/01.06.2009г. нива 32874.149.377 0,703 

297 10 гр. Исперих 1912/12.03.2008г. лозе 32874.45.83 1,181 

298 11 гр. Исперих 1913/12.03.2008г. лозе 32874.45.84 1,005 

299 12 гр. Исперих 1914/12.03.2008г. лозе 32874.45.87 0,612 

300 13 гр. Исперих 3294/15.04.2009г. нива 32874.9.125 0,467 

301 14 гр. Исперих 3295/15.04.2009г. нива 32874.9.126 0,827 

302 15 гр. Исперих 3296/15.04.20009г. нива 32874.9.127 0,508 

303 16 гр. Исперих 3293/15.04.2009г. нива 32874.9.124 0,776 

304 17 гр. Исперих 3371/16.04.2009г. лозе 32874.9.17 0,974 

      19,708 

        
 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Фераим. 
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Зейти Фераим–  председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

22.04.2021г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

     

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Хюсеин 

 

Айдън Хюсеин –  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 22.04.2021г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.04.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри –  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 2021/2022 

година 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  
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 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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 29 29 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 198 

 

 

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, 
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описани в таблица – Приложение №1 , което е неразделна част от настоящото решение за 

селскостопанската 2021/2022 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. 

 

III. 1.Договорите за наем за маломерните имоти да се сключат за      

селскостопанската 2021/2022 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. Определя срок за подаване на заявления от лицата, желаещи да ползват 

земеделски земи от общинския поземлен фонд до 30.06.2021г. включително. 

 

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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  Маломерни имоти - 2021г. 

       

       
№ № 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 6 с. Белинци 4248/11.09.2012г. Нива 03472.10.142 0,743 

7 7 с. Белинци 4278/06.11.2012г. Нива 03472.35.2 0,966 

8 8 с. Белинци 4290/06.11.2012г. Нива 03472.10.304 1,955 

          ОБЩО: 9,927 

9 1 с. Бърдоква 5277/18.02.2013г. Нива 07452.1.78 1,947 

          ОБЩО: 1,947 

10 1 с. Вазово 5405/15.03.2013г. Нива 10015.11.54 2,284 

11 2 с. Вазово 5364/28.02.2013г. Нива 10015.20.37 1,269 

12 3 с. Вазово 5353/28.02.2013г. Нива 10015.20.40 0,305 

13 4 с. Вазово 5410/15.03.2013г. Нива 10015.20.46 0,628 

14 5 с. Вазово 5348/28.02.2013г. Нива 10015.20.47 0,329 

15 6 с. Вазово 5349/28.02.2013г. Нива 10015.20.48 1,146 

16 7 с. Вазово 5347/28.02.2013г. Нива 10015.20.49 0,919 

17 8 с. Вазово 5346/28.02.2013г. Нива 10015.20.50 1,672 

18 9 с. Вазово 5354/28.02.2013г. Нива 10015.20.54 0,933 

19 10 с. Вазово 5340/28.02.2013г. Нива 10015.20.82 1,265 

20 11 с. Вазово 5341/28.02.2013г. Нива 10015.20.83 1,150 

          ОБЩО: 11,900 

21 1 с. Г. Поровец 5197/17.01.2013г. др.вид нива 15953.2.7 1,675 

22 2 с. Г. Поровец 5201/17.01.2013г. др.вид нива 15953.5.3 0,584 

23 3 с. Г. Поровец 5194/17.01.2013г. др.вид нива 15953.8.11 0,931 

24 4 с. Г. Поровец 5936/19.08.2015г. Нива 15953.13.28 2,398 

25 5 с. Г. Поровец 5935/19.08.2015г. Нива 15953.17.5 1,399 

26 6 с. Г. Поровец 5934/19.08.2015г. Нива 15953.19.37 1,602 

27 7 с. Г. Поровец 5933/19.08.2015г. Нива 15953.23.1 2,139 

28 8 с. Г. Поровец 5932/19.08.2015г. Нива 15953.35.48 2,020 

29 9 с. Г. Поровец 4709/12.11.2010г. Нива 15953.39.29 1,918 

30 10 с. Г. Поровец 5931/19.08.2015г. Нива 15953.50.26 2,300 

          ОБЩО: 16,966 

31 1 с. Делчево 2406/09.03.2009г. Нива 20609.18.18 1,269 

32 2 с. Делчево 2415/09.03.2009г. Нива 20609.20.2 0,405 

33 3 с. Делчево 2416/09.03.2009г. Нива 20609.20.3 0,517 

34 4 с. Делчево 2425/09.03.2009г. Нива 20609.21.4 0,979 

35 5 с. Делчево 2428/09.03.2009г. Нива 20609.21.7 0,668 

36 6 с. Делчево 2434/09.03.2009г. Нива 20609.23.3 2,237 

37 7 с. Делчево 2439/09.03.2009г. Нива 20609.23.8 2,174 

38 8 с. Делчево 2411/09.03.2009г. Нива 20609.26.109 1,126 

39 9 с. Делчево 2412/09.03.2009г. Нива 20609.28.1 0,849 

          ОБЩО: 10,224 

40 1 с. Драгомъж 2780/20.03.2009г. нива 24921.2.55 1,088 

41 2 с. Драгомъж 2845/16.06.2017г. нива 24921.18.443 0,915 
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42 3 с. Драгомъж 2813/07.06.2017г. нива 24921.16.54 2,913 

43 4 с. Драгомъж 2814/07.06.2017г нива 24921.16.55 0,201 

44 5 с. Драгомъж 2815/07.06.2017г. нива 24921.16.56 0,308 

45 6 с. Драгомъж 2816/13.06.2017г. нива 24921.16.57 0,213 

46 7 с. Драгомъж 2817/13.06.2017г. нива 24921.16.58 0,113 

47 8 с. Драгомъж 2818/13.06.2017г. нива 24921.16.59 0,093 

48 9 с. Драгомъж 2819/13.06.2017г. нива 24921.16.60 0,115 

49 10 с. Драгомъж 2820/13.06.2017г. нива 24921.16.61 0,184 

50 11 с. Драгомъж 2821/13.06.2017г. нива 24921.16.64 0,226 

51 12 с. Драгомъж 2822/13.06.2017г. нива 24921.16.65 0,292 

52 13 с. Драгомъж 2823/13.06.2017г. нива 24921.16.66 0,276 

53 14 с. Драгомъж 2824/13.06.2017г. нива 24921.16.67 0,259 

54 15 с. Драгомъж 2825/13.06.2017г. нива 24921.16.68 0,127 

55 16 с. Драгомъж 2826/13.06.2017г. нива 24921.16.69 0,312 

56 17 с. Драгомъж 2827/13.06.2017г. нива 24921.16.70 0,183 

57 18 с. Драгомъж 2828/13.06.2017г. нива 24921.16.71 0,178 

58 19 с. Драгомъж 2829/13.06.2017г. нива 24921.16.72 0,323 

59 20 с. Драгомъж 2831/16.06.2017г. нива 24921.16.78 1,789 

60 21 с. Драгомъж 2832/16.06.2017г. нива 24921.16.79 0,477 

61 22 с. Драгомъж 2833/16.06.2017г. нива 24921.16.80 1,277 

62 23 с. Драгомъж 2834/16.06.2017г. нива 24921.16.81 1,82 

63 24 с. Драгомъж 5651/02.12.2013г. нива 24921.10.6 1,742 

          ОБЩО: 15,424 

64 1 с. Духовец 3443/21.04.2009г. Нива 24150.10.109 0,431 

65 2 с. Духовец 3444/21.04.2009г. Нива 24150.10.110 0,782 

66 3 с. Духовец 3445/21.04.2009г. Нива 24150.10.114 2,086 

67 4 с. Духовец 3447/21.04.2009г. Нива 24150.10.120 2,725 

68 5 с. Духовец 3454/22.04.2009г. Нива 24150.10.143 0,963 

69 6 с. Духовец 3461/22.04.2009г. Нива 24150.10.164 2,604 

70 7 с. Духовец 3401/17.04.2009г. Нива 24150.12.43 0,890 

71 8 с. Духовец 3403/17.04.2009г. Нива 24150.16.20 1,990 

72 9 с. Духовец 4201/23.07.2009г. Нива 24150.17.38 0,986 

73 10 с. Духовец 3404/17.04.2009г. Нива 24150.21.4 0,316 

74 11 с. Духовец 4200/23.07.2009г. Нива 24150.21.21 1,507 

75 12 с. Духовец 3406/17.04.2009г. Нива 24150.26.7 1,114 

76 13 с. Духовец 3408/17.04.2009г. Нива 24150.28.2 0,500 

77 14 с. Духовец 4220/23.07.2009г. Нива 24150.30.10 0,989 

78 15 с. Духовец 3410/17.04.2009г. Нива 24150.34.24 1,914 

79 16 с. Духовец 3411/17.04.2009г. Нива 24150.38.5 1,999 

80 17 с. Духовец 3420/17.04.2009г. Нива 24150.46.15 0,894 

81 18 с. Духовец 3422/21.04.2009г. Нива 24150.46.62 2,101 

          ОБЩО: 24,791 

82 1 с. Йонково 2597/17.03.2009г. нива 34103.11.13 2,554 

83 2 с. Йонково 2617/18.03.2009г. нива 34103.19.91. 1,066 

84 3 с. Йонково 2622/13.03.2009г. нива 34103.22.382 0,276 

85 4 с. Йонково 2649/18.03.2009г. нива 34103.29.245 1,970 

86 5 с. Йонково 2629/16.03.2009г. нива 34103.28.117 0,527 

87 6 с. Йонково 2630/16.03.2009г. нива 34103.28.119 1,062 

88 7 с. Йонково 2632/16.03.2009г. нива 34103.28.124 0,638 

89 8 с. Йонково 2641/16.03.2009г. нива 34103.29.227 0,851 

90 9 с. Йонково 2650/18.03.2009г. Нива 34103.29.247 1,104 
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91 10 с. Йонково 2654/18.03.2009г. Нива 34103.29.252 0,837 

92 11 с. Йонково 2656/18.03.2009г. Нива 34103.29.254 0,510 

93 12 с. Йонково 2304/18.03.2009г. нива 34103.29.231 1,745 

94 13 с. Йонково 2664/18.03.2009г. Нива 34103.32.558 0,760 

95 14 с. Йонково 2667/18.03.2009г. Нива 34103.33.508 1,524 

96 15 с. Йонково 2669/18.03.2009г. Нива 34103.33.531 0,440 

97 16 с. Йонково 2671/18.03.2009г. Нива 34103.35.478 1,050 

98 17 с. Йонково 2672/19.03.2009г. Нива 34103.35.481 1,346 

99 18 с. Йонково 2674/19.03.2009г. Нива 34103.36.566 2,670 

100 19 с. Йонково 2675/19.03.2009г. Нива 34103.36.568 2,106 

101 20 с. Йонково 2676/19.03.2009г. Нива 34103.36.570 2,093 

102 21 с. Йонково 2677/19.03.2009г. Нива 34103.36.574 1,692 

103 22 с. Йонково 2678/19.03.2009г. Нива 34103.36.575 1,602 

104 23 с. Йонково 2681/19.03.2009г. Нива 34103.36.584 1,546 

105 24 с. Йонково 2684/19.03.2009г. Нива 34103.36.597 2,012 

106 25 с. Йонково 5572/30.07.2013г. Нива 34103.36.601 0,828 

107 26 с. Йонково 2686/19.03.2009г. Нива 34103.37.589 0,630 

108 27 с. Йонково 2557/16.03.2009г. нива 34103.20.441 2,893 

109 28 с. Йонково 2565/17.03.2009г. нива 34103.1.80 1,733 

110 29 с. Йонково 2572/17.03.2009г. нива 34103.3.21 0,986 

111 30 с. Йонково 2574/17.03.2009г. нива 34103.4.27 1,593 

112 31 с. Йонково 2584/17.03.2009г. нива 34103.8.1 2,280 

113 32 с. Йонково 2628/16.03.2009г. нива 34103.28.107 0,956 

114 33 с. Йонково 5746/16.06.2014г. нива 34103.28.106 0,768 

115 34 с. Йонково 2682/19.03.2009г. Нива 34103.36.592 1,423 

116 35 с. Йонково 5807/21.10.2014г. Нива 34103.33.506 1,006 

117 36 с. Йонково 2665/18.03.2009г. Нива 34103.33.259 1,492 

118 37 с. Йонково 2633/28.07.2017г. Нива 34103.28.127 2,316 

119 38 с. Йонково 2644/28.07.2017г. Нива 34103.29.239 1,435 

120 39 с. Йонково 2645/28.07.2017г. Нива 34103.29.240 1,775 

121 40 с. Йонково 2646/28.07.2017г. Нива 34103.29.241 1,371 

122 41 с. Йонково 2658/30.08.2017г. Нива 34103.29.278 1,569 

123 42 с. Йонково 2583/11.09.2017г. Нива 34103.7.9 1,015 

124 43 с. Йонково 2713/19.03.2009г. Нива 34103.43.428 1,751 

125 44 с. Йонково 2662/30.08.2017г. Нива 34103.32.556 1,903 

126 45 с. Йонково 2727/19.02.2009г. Нива 34103.20.481 0,729 

          ОБЩО: 62,433 

127 1 с. Китанчево 5231/08.02.2013г. Нива 37010.11.16 0,494 

128 2 с. Китанчево 3077/12.12.2012г. нива 37010.34.9 2,088 

129 3 с. Китанчево 5229/08.02.2013г. Нива 37010.49.2 1,151 

130 4 с. Китанчево 5228/08.02.2013г. Нива 37010.61.1 1,059 

131 5 с. Китанчево 5227/08.02.2013г. Нива 37010.61.12 1,085 

132 6 с. Китанчево 5233/08.02.2013г. Нива 37010.66.7 0,530 

          ОБЩО: 6,407 

133 1 с. Конево 3002/02.04.2009г. нива 38296.23.82 0,618 

134 2 с. Конево 4305/19.08.2009г. нива 38296.49.1 2,237 

          ОБЩО: 2,855 

135 1 с. Къпиновци 2244/04.03.2009г. нива 40899.10.42 0,541 

136 2 с. Къпиновци 5698/27.02.2014г. нива 40899.10.59 0,350 

          ОБЩО: 0,891 
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137 1 с. Лудогорци 2523/09.03.2009г. Нива 24116.1.37 0,865 

138 2 с. Лудогорци 2522/09.03.2009г. Нива 24116.1.38 0,215 

139 3 с. Лудогорци 2521/09.03.2009г. Нива 24116.1.39 1,288 

140 4 с. Лудогорци 2499/09.03.2009г. Нива 24116.1.63 1,298 

141 5 с. Лудогорци 2507/04.04.2017г. Нива 24116.4.136 1,142 

142 6 с. Лудогорци 2510/09.03.2009г. Нива 24116.4.139 1,851 

143 7 с. Лудогорци 5638/26.11.2013г. Нива 24116.4.140 1,707 

144 8 с. Лудогорци 2492/09.03.2009г. Нива 24116.6.166 0,638 

145 9 с. Лудогорци 2493/09.03.2009г. Нива 24116.6.167 0,489 

146 10 с. Лудогорци 2467/09.03.2009г. Нива 24116.7.430 1,372 

147 11 с. Лудогорци 2468/09.03.2009г. нива 24116.8.1 0,285 

148 12 с. Лудогорци 2469/09.03.2009г. Нива 24116.8.2 0,265 

149 13 с. Лудогорци 2532/09.03.2009г. Нива 24116.22.44 1,359 

150 14 с. Лудогорци 2530/09.03.2009г. Нива 24116.28.65 1,400 

151 15 с. Лудогорци 2466/18.04.2017г. Нива 24116.7.425 0,482 

152 16 с. Лудогорци 2476/20.04.2017г. Нива 24116.7.403 0,504 

153 17 с. Лудогорци 2525/09.03.2009г. Нива 24116.28.107 1,418 

154 18 с. Лудогорци 2479/09.03.2009г. Нива 24116.6.174 0,917 

          ОБЩО: 17,495 

155 1 с. Лъвино 6366/28.02.2017г. Др.вид зем. Земя 44358.2.159 0,677 

156 2 с. Лъвино 6367/28.02.2017г. Др.вид зем. Земя 44358.2.161 0,274 

157 3 с. Лъвино 6298/04.11.2016г. Др.вид зем. Земя 44358.2.165 1,746 

158 4 с. Лъвино 2909/30.03.2009г. Нива 44358.4.2 0,103 

159 5 с. Лъвино 2913/30.03.2017г. Нива 44358.5.364 0,633 

160 6 с. Лъвино 2914/30.03.2017г. Нива 44358.5.365 0,835 

161 7 с. Лъвино 2915/30.03.2017г. Нива 44358.5.366 0,747 

162 8 с. Лъвино 2900/30.03.2017г. Нива 44358.3.214 1,457 

163 9 с. Лъвино 2901/30.03.2017г. Нива 44358.3.215 1,750 

164 10 с. Лъвино 2902/30.03.2017г. Нива 44358.3.216 1,959 

165 11 с. Лъвино 2904/30.03.2017г. Нива 44358.3.218 0,898 

166 12 с. Лъвино 2916/30.03.2017г. Нива 44358.5.367 0,262 

          ОБЩО: 11,341 

167 1 с. М. Поровец 5534/01.07.13г. изост. орна земя 46913.2.9 0,477 

168 2 с. М. Поровец 5532/01.07.13г. изост. орна земя 46913.2.10 1,494 

169 3 с. М. Поровец 3932/08.06.09г. изост. орна земя 46913.2.19 1,337 

170 4 с. М. Поровец 5517/01.07.13г. изост. орна земя 46913.6.48 0,870 

171 5 с. М. Поровец 5457/13.06.13г. изост. орна земя 46913.6.51 0,546 

172 6 с. М. Поровец 5299/21.02.13г. изост. орна земя 46913.7.106 1,469 

173 7 с. М. Поровец 5298/21.02.13г. изост. орна земя 46913.7.107 1,050 

174 8 с. М. Поровец 4922/08.06.11г. изост. орна земя 46913.7.494 1,186 

175 9 с. М. Поровец 4921/08.06.11г. изост. орна земя 46913.7.495 0,646 

176 10 с. М. Поровец 3895/30.05.09г. изост. орна земя 46913.7.994 1,198 

177 11 с. М. Поровец 5498/01.07.13г. друг вид нива 46913.29.19 1,489 

178 12 с. М. Поровец 5499/01.07.13г. друг вид нива 46913.31.25 1,000 

179 13 с. М. Поровец 5471/13.06.13г. друг вид нива 46913.40.9 0,800 

180 14 с. М. Поровец 5480/01.07.13г. друг вид нива 46913.44.6 1,963 

181 15 с. М. Поровец 5484/01.07.13г. друг вид нива 46913.50.11 1,090 

182 16 с. М. Поровец 5485/01.07.13г. друг вид нива 46913.53.6 1,145 

183 17 с. М. Поровец 5558/01.07.13г. друг вид нива 46913.62.22 0,630 

184 18 с. М. Поровец 5450/13.06.13г. друг вид нива 46913.67.11 0,590 

185 19 с. М. Поровец 5448/13.06.13г. друг вид нива 46913.72.11 0,735 
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186 20 с. М. Поровец 5447/13.06.13г. друг вид нива 46913.73.10 1,202 

187 21 с. М. Поровец 5446/13.06.13г. друг вид нива 46913.74.23 0,886 

188 22 с. М. Поровец 5445/13.06.13г. друг вид нива 46913.76.15 1,125 

189 23 с. М. Поровец 5444/13.06.13 г. 
изоставена орна 
земя 46913.79.10 1,000 

          ОБЩО: 23,928 

190 1 с. Печеница 5579/31.07.2013г. нива 56232.17.10 0,113 

191 2 с. Печеница 3979/15.06.2009г. нива 56232.22.30 0,209 

192 3 с.Печеница 3977/23.03.2016г. нива 56232.18.6 1,600 

193 4 .с.Печеница 3987/23.03.2016г. нива 56232.14.8 0,694 

194 5 с.Печеница 3984/23.03.2016г. нива 56232.14.2 1,149 

          ОБЩО: 3,765 

195 1 с. Подайва 3139/06.04.2009г. изоставена нива 56945.55.185 1,015 

196 2 с. Подайва 3228/13.04.2009г. нива 56945.10.251 0,622 

197 3 с. Подайва 5757/17.06.2014г. нива 56945.10.324 1,146 

198 4 с. Подайва 3236/13.04.2009г. нива 56945.10.341 0,769 

199 5 с. Подайва 3243/13.04.2009г. нива 56945.80.17 2,279 

200 6 с. Подайва 3249/13.04.2009г. нива 56945.80.35 0,673 

201 7 с. Подайва 5605/11.10.2013г. нива 56945.80.37 2,640 

202 8 с. Подайва 5606/11.10.2013г. нива 56945.80.38 1,941 

203 9 с. Подайва 3252/13.04.2009г. нива 56945.80.42 0,811 

204 10 с. Подайва 3253/13.04.2009г. нива 56945.80.43 0,367 

205 11 с. Подайва 3175/09.04.2009г. нива 56945.47.7 0,804 

206 12 с. Подайва 4955/14.10.2011г. нива 56945.53.23 2,405 

207 13 с. Подайва 4954/14.10.2011г. нива 56945.53.22 1,597 

208 14 с. Подайва 3269/13.04.2009г. нива 56945.130.39 2,306 

          ОБЩО: 19,375 

209 1 с. Райнино 5119/14.03.2012г. нива 61875.3.9 1,992 

210 2 с. Райнино 5129/15.03.2012г. др. вид нива 61875.4.96 0,327 

211 3 с. Райнино 5115/14.03.2012г. др. вид нива 61875.6.71 0,741 

212 4 с. Райнино 5116/14.03.2012г. др. вид нива 61875.6.72 0,316 

213 5 с. Райнино 5117/14.03.2012г. др. вид нива 61875.6.73 0,430 

214 6 с. Райнино 5118/14.03.2012г. др. вид нива 61875.6.74 0,405 

215 7 с. Райнино 5121/14.03.2012г. др. вид нива 61875.9.36 2,133 

216 8 с. Райнино 5141/19.03.2012г. др. вид нива 61875.18.116 0,358 

217 9 с. Райнино 5142/19.03.2012г. др. вид нива 61875.18.126 1,376 

218 10 с. Райнино 5144/19.03.2012г. др. вид нива 61875.18.132 0,440 

219 11 с. Райнино 5146/23.03.2012г. др. вид нива 61875.18.268 0,499 

220 12 с. Райнино 5150/23.03.2012г. др. вид нива 61875.18.292 0,895 

221 13 с. Райнино 5151/23.03.2012г. др. вид нива 61875.18.293 0,692 

222 14 с. Райнино 5110/14.03.2012г. др. вид нива 61875.19.26 0,366 

223 15 с. Райнино 5113/14.03.2012г. др. вид нива 61875.19.32 1,023 

224 16 с. Райнино 5120/14.03.2012г. др. вид нива 61875.23.20 1,826 

          ОБЩО: 13,819 

225 1 с. Свещари 4426/02.10.2009г. Нива 65650.3.64 0,865 

226 2 с. Свещари 4427/02.10.2009г. Нива 65650.3.65 1,079 

227 3 с. Свещари 5848/21.04.2015г. Нива 65650.7.29 1,170 

228 4 с. Свещари 5920/10.08.2015г. Нива 65650.7.30 1,005 

229 5 с. Свещари 4442/02.10.2009г. Нива 65650.10.339 2,456 

230 6 с. Свещари 4443/02.10.2009г. Нива 65650.10.341 3,205 

231 7 с. Свещари 4434/02.10.2009г. Нива 65650.11.86 1,682 

232 8 с. Свещари 4440/02.10.2009г. Нива 65650.11.97 2,596 
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233 9 с. Свещари 4441/02.10.2009г. Нива 65650.11.98 1,087 

234 10 с. Свещари 6065/24.03.2016г. Др.вид зем. Земя 65650.12.9 2,374 

235 11 с. Свещари 4351/31.08.2009г. Лозе 65650.18.11 0,523 

236 12 с. Свещари 4352/31.08.2009г. Лозе 65650.18.13 0,523 

237 13 с. Свещари 4353/31.08.2009г. Лозе 65650.18.17 0,478 

238 14 с. Свещари 4356/31.08.2009г. Лозе 65650.18.24 0,474 

239 15 с. Свещари 4357/31.08.2009г. Лозе 65650.18.26 0,473 

240 16 с. Свещари 4363/31.08.2009г. Лозе 65650.18.64 0,475 

241 17 с. Свещари 4364/31.08.2009г. Лозе 65650.18.66 0,577 

242 18 с. Свещари 4366/31.08.2009г. Лозе 65650.18.67 0,577 

243 19 с. Свещари 6052/22.02.2016г. Лозе 65650.19.8 1,878 

244 20 с. Свещари 4431/02.10.2009г. Нива 65650.19.11 0,696 

245 21 с. Свещари 4432/02.10.2009г. Нива 65650.19.12 1,115 

246 22 с. Свещари 5916/10.08.2015г. Нива 65650.20.40 1,724 

247 23 с. Свещари 4369/31.08.2009г. Нива 65650.23.24 1,337 

      ОБЩО: 28,369 

248 1 с. Средоселци 2289/16.02.2017г. Нива 68552.10.7 1,986 

249 2 с. Средоселци 2291/05.03.2009г. Нива 68552.10.14 0,574 

      ОБЩО: 2,560 

250 1 
с. Старо 
Селище 2194/17.02.2009г. Нива 69047.1.113 2,031 

251 2 
с. Старо 
Селище 2178/17.02.2009г. Нива 69047.1.118 2,564 

252 3 
с. Старо 
Селище 2172/16.02.2009г. Нива 69047.1.120 0,942 

253 4 
с. Старо 
Селище 2180/17.02.2009г. Нива 69047.2.151 1,778 

254 5 
с. Старо 
Селище 2183/17.02.2009г. Нива 69047.3.73 1,650 

255 6 
с. Старо 
Селище 2185/10.03.2017 Нива 69047.4.8 1,286 

256 7 
с. Старо 
Селище 2186/17.02.2009г. Нива 69047.4.9 1,360 

257 8 
с. Старо 
Селище 2189/17.02.2009г. Нива 69047.4.15 1,794 

258 9 
с. Старо 
Селище 2169/16.02.2009г. Нива 69047.9.44 0,554 

259 10 
с. Старо 
Селище 2174/17.02.2009г. Нива 69047.12.124 1,967 

260 11 
с. Старо 
Селище 2197/17.02.2009г. Нива 69047.13.199 1,199 

261 12 
с. Старо 
Селище 2203/18.02.2009г. Нива 69047.14.104 1,431 

262 13 
с. Старо 
Селище 2204/18.02.2009г. Нива 69047.15.3 2,800 

263 14 
с. Старо 
Селище 6912/08.12.2020г. Нива 69047.12.215 2,353 

264 15 
с. Старо 
Селище 2191/17.02.2009г. Нива 69047.18.1 1,374 

          ОБЩО: 25,083 

265 1 с. Тодорово 5360/28.02.2013г.  Нива  72578.3.38 2,695 

266 2 с. Тодорово 2948/31.03.2009г. нива 72578.100.6 0,745 

267 3 с. Тодорово 2953/31.03.2009г. нива 72578.100.14 1,161 

268 4 с. Тодорово 2955/31.03.2009г. нива 72578.100.17 1,171 

269 5 с. Тодорово 2956/31.03.2009г. нива 72578.100.24 0,482 

270 6 с. Тодорово 2958/31.03.2009г. нива 72578.100.29 0,633 



 

22 

 

271 7 с. Тодорово 2969/31.03.2009г. нива 72578.109.2 0,570 

272 8 с. Тодорово 2964/03.10.2016г. нива 72578.102.2 2,914 

273 9 с. Тодорово 2971/05.10.2016г. нива 72578.109.7 2,306 

274 10 с. Тодорово 2973/05.10.2016г. нива 72578.109.9 0,944 

275 11 с. Тодорово 2974/05.10.2016г. нива 72578.109.10 2,392 

276 12 с. Тодорово 2975/05.10.2016г. нива 72578.109.11 0,742 

277 13 с. Тодорово 2976/05.10.2016г. нива 72578.109.12 0,259 

278 14 с. Тодорово 2949/30.09.2016г. нива 72578.100.9 1,424 

279 15 с. Тодорово 2952/31.03.2009г. нива 72578.100.13 2,400 

280 16 с. Тодорово 2957/31.03.2009г. нива 72578.100.26 0,332 

281 17 с. Тодорово 2950/30.09.2016г. нива 72578.100.10 2,298 

          ОБЩО: 23,468 

282 1 с. Яким Груево 2853/24.03.2009г. нива 87285.5.3 1,369 

283 2 с. Яким Груево 2864/24.03.2009г. нива 87285.5.31 1,479 

284 3 с. Яким Груево 2866/24.03.2009г. нива 87285.5.39 0,716 

285 4 с. Яким Груево 2885/24.03.2009г. нива 87285.17.119 0,941 

286 5 с. Яким Груево 5993/27.01.2016 нива 87285.17.138 2,980 

287 6 с. Яким Груево 2881/24.03.2009г. нива 87285.23.164 1,321 

          ОБЩО: 8,806 

288 1 гр. Исперих 3316/15.04.2009г. Изост.нива 32874.9.58 1,316 

289 2 гр. Исперих 3468/16.01.2012г. Изост.нива 32874.8.115 2,749 

290 3 гр. Исперих 3973/02.06.2009г. Изост.нива 32874.8.116 0,207 

291 4 гр. Исперих 3285/15.04.2009г. нива 32874.127.911 2,354 

292 5 гр. Исперих 3287/15.04.2009г. нива 32874.149.365 1,097 

293 6 гр. Исперих 3948/01.06.2009г. Нива 32874.149.382 0,629 

294 7 гр. Исперих 5877/07.05.2015г. Из. нива 32874.40.13 1,302 

295 8 гр. Исперих 1221/28.07.2003 нива 32874.18.101 3,001 

296 9 гр. Исперих 3946/01.06.2009г. нива 32874.149.377 0,703 

297 10 гр. Исперих 1912/12.03.2008г. лозе 32874.45.83 1,181 

298 11 гр. Исперих 1913/12.03.2008г. лозе 32874.45.84 1,005 

299 12 гр. Исперих 1914/12.03.2008г. лозе 32874.45.87 0,612 

300 13 гр. Исперих 3294/15.04.2009г. нива 32874.9.125 0,467 

301 14 гр. Исперих 3295/15.04.2009г. нива 32874.9.126 0,827 

302 15 гр. Исперих 3296/15.04.20009г. нива 32874.9.127 0,508 

303 16 гр. Исперих 3293/15.04.2009г. нива 32874.9.124 0,776 

304 17 гр. Исперих 3371/16.04.2009г. лозе 32874.9.17 0,974 

      19,708 
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 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВЕН РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на  незастроен поземлен имот 03472.40.253, находящ  се в с. 

Белинци, община Исперих, област Разград   

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.  

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с постъпило заявление вх.№ОС-85/24.02.2021год. в общинската 

администрация за закупуване  на поземлен имот 03472.40.253, отреден за ниско 

застрояване по кадастралната карта на с. Белинци, предлагаме проект за решения на 

Общински съвет - Исперих за продажба на имота, който е с площ 1114 кв.м. За 

горепосочения имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 4543 от 01.03.2016 

год.   

     Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2021 год. за продажба.  

        

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. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от 

Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС  Исперих     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година, като включва в раздел II.Продажба на незастроени дворни 

места  т. 5  със следното съдържание: 

 т.5. Поземлен имот № 03472.40.253, отреден за ниско застрояване с площ 1114 

кв.м по кадастралната карта на с. Белинци при прогнозна продажна цена в размер на 3000 

лева. 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 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 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 2021 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния поземлен  

имот – частна общинска собственост, както следва:    

1. Незастроен поземлен имот  №03472.40.253 (нула три хиляди четиристотин 

седемдесет и две точка четиридесет точка двеста петдесет и три), с начин на трайно 
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ползване  за ниско застрояване с площ 1114 (хиляда сто и четиринадесет) кв.м по 

кадастралната карта на с. Белинци, одобрен със Заповед №РД-18-35/18.08.2005г. на ИД на 

АК, с местонахождение на имота с.Белинци, ул. «Дунав» №38, община Исперих, област 

Разград при граници и съседи:   №03472.40.254, №03472.40.255, №03472.40.226, 

№03472.40.228, №03472.40.118, съгласно АЧОС № 4543 от 01.03.2016г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 08.03.2016год.   

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

3312,00 (три хиляди триста и дванадесет) лева, съгласно доклад, изготвен от независим 

лицензиран оценител на 19.03.2021 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000300/09.03.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

2 326,00 (две хиляди триста двадесет и шест цяло нула) лева. 

4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

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 седемдневен срок от приемането му. 

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

Зейти Фераим–  председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

22.04.2021г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

     

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Хюсеин 

 

Айдън Хюсеин –  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 22.04.2021г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка  
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.04.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на  незастроен поземлен имот 03472.40.253, находящ  се в с. 

Белинци, община Исперих, област Разград   
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  
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28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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 29 29 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 199 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от 

Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС  Исперих   

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година, като включва в раздел II.Продажба на незастроени дворни 

места  т. 5  със следното съдържание: 

 т.5. Поземлен имот № 03472.40.253, отреден за ниско застрояване с площ 1114 

кв.м по кадастралната карта на с. Белинци при прогнозна продажна цена в размер на 3000 

лева. 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 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 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 2021 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния поземлен  

имот – частна общинска собственост, както следва:    

1. Незастроен поземлен имот  №03472.40.253 (нула три хиляди четиристотин 

седемдесет и две точка четиридесет точка двеста петдесет и три), с начин на трайно 

ползване  за ниско застрояване с площ 1114 (хиляда сто и четиринадесет) кв.м по 

кадастралната карта на с. Белинци, одобрен със Заповед №РД-18-35/18.08.2005г. на ИД на 

АК, с местонахождение на имота с.Белинци, ул. «Дунав» №38, община Исперих, област 

Разград при граници и съседи:   №03472.40.254, №03472.40.255, №03472.40.226, 

№03472.40.228, №03472.40.118, съгласно АЧОС № 4543 от 01.03.2016г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 08.03.2016год.   
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2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

3312,00 (три хиляди триста и дванадесет) лева, съгласно доклад, изготвен от независим 

лицензиран оценител на 19.03.2021 година.  

3. Данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000300/09.03.2021 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих, е в размер на 

2 326,00 (две хиляди триста двадесет и шест цяло нула) лева. 

4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

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 седемдневен срок от приемането му. 

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 

 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВЕН РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот XV-20 в квартал 17 по 

регулационния план на с. Йонково на собственика на законно построените сгради в имота.  

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Шукри. 

 

Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на община Исперих е постъпило заявление  с вх. № ОС-

93/02.03.2021г. за закупуване на урегулиран поземлен имот XV-20 в квартал 17 по 

регулационния план на с. Йонково с площ  на имота 1397 кв.м  с Акт за частна общинска 

собственост № 6928/10.03.2021 год. В имота има построени жилищни и нежилищни 

сгради, собственост на Васвие Рамадан Исмаил, съгласно нотариален акт № 179, том I, 

рег.№ 920, дело №84 от 2021год. 

  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. 

Имота не е включен в годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2021г. за продажба 

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. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от 

Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС  Исперих     
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година, като включва в раздел IV. Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сграда т. 4  със следното съдържание: 

 т.4. Поземлен имот XV – 20 в квартал 17, с площ 1397 кв.м по регулационния 

план на с. Йонково – частна общинска собственост с АОС № 6928 от 10.03.2021год. при 

прогнозна продажна цена в размер на 4000 лева. 

 

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:  

 - заявен интерес; 

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен урегулиран поземлен имот  XV – 20 (римско петнадесет тире двадесет) 

в квартал 17 (седемнадесет), отреден за жилищно застрояване, с площ 1397 (хиляда 

триста деветдесет и седем) кв.м по регулационния план на с. Йонково, одобрен със 

Заповед №62/07.04.1987г. на Кмета на Община Исперих, с местонахождение на имота 

с.Йонково, ул.«Хр. Смирненски» № 14, община Исперих, област Разград при граници и 

съседи: УПИ XVI, УПИ XIV, УПИ IX, УПИ VIII от кв.17 и ул. „Хр. Смирненски” , 

съгласно АЧОС № 6928 от 10.03.2021г., вписан в Агенцията по вписванията на 

11.03.2021год., на собственика на законно построените сгради в имота, собственост на 

Васвие Рамадан Исмаил от с.Йонково, ул. «Хр. Смирненски» № 14, притежаващ  

нотариален акт № 179 том I, рег.№ 920, дело №84 от 2021год. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  19.03.2021 г. е в размер на 4 699,00 (четири хиляди 

шестстотин деветдесет и девет цяло нула) лева. 

3. Данъчната оценка на имота в размер на 2 916,90 (две хиляди деветстотин и 

шестнадесет цяло деветдесет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000301/09.03.2021 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

  ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в 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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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

Зейти Фераим–  председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

22.04.2021г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

     

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Хюсеин 

 

Айдън Хюсеин –  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 22.04.2021г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.04.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот XV-20 в квартал 17 по 

регулационния план на с. Йонково на собственика на законно построените сгради в имота.  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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 29 29 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 200 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от 

Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС  Исперих     

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година, като включва в раздел IV. Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сграда т. 4  със следното съдържание: 

 т.4. Поземлен имот XV – 20 в квартал 17, с площ 1397 кв.м по регулационния 

план на с. Йонково – частна общинска собственост с АОС № 6928 от 10.03.2021год. при 

прогнозна продажна цена в размер на 4000 лева. 

 

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:  

 - заявен интерес; 

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2020 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен урегулиран поземлен имот  XV – 20 (римско петнадесет тире двадесет) 

в квартал 17 (седемнадесет), отреден за жилищно застрояване, с площ 1397 (хиляда 

триста деветдесет и седем) кв.м по регулационния план на с. Йонково, одобрен със 

Заповед №62/07.04.1987г. на Кмета на Община Исперих, с местонахождение на имота 

с.Йонково, ул.«Хр. Смирненски» № 14, община Исперих, област Разград при граници и 

съседи: УПИ XVI, УПИ XIV, УПИ IX, УПИ VIII от кв.17 и ул. „Хр. Смирненски” , 

съгласно АЧОС № 6928 от 10.03.2021г., вписан в Агенцията по вписванията на 

11.03.2021год., на собственика на законно построените сгради в имота, собственост на 

Васвие Рамадан Исмаил от с.Йонково, ул. «Хр. Смирненски» № 14, притежаващ  

нотариален акт № 179 том I, рег.№ 920, дело №84 от 2021год. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  19.03.2021 г. е в размер на 4 699,00 (четири хиляди 

шестстотин деветдесет и девет цяло нула) лева. 

3. Данъчната оценка на имота в размер на 2 916,90 (две хиляди деветстотин и 

шестнадесет цяло деветдесет) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000301/09.03.2021 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

  ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 
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Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 

 

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот УПИ II-1978, кв. 56  в гр. Исперих, община 

Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих е собственик на урегулиран поземлен имот УПИ II-1978,кв. 56  с 

площ 1 189 кв.м, ведно с построената в имота самостоятелна масивна 5-етажна сграда, 

находящ се гр.Исперих, община Исперих, с Акт за частна общинска собственост № 6216 

от 26.05.2016год., вписан в Службата по вписванията на 30.05.2016год.  

Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 год. за продажба.   

    Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:      

1. Изпълнение на годишната програма. 

2. Реализиране на постъпления от продажбата. 

3. Заявен интерес. 

   

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  да се проведе процедура по продажба на същия с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2021 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следният 

недвижим имот - частна общинска собственост, както следва: 

1.Урегулиран поземлен имот II-1978 (римско две тире хиляда деветстотин 

седемдесет и осем) вквартал 56 / петдесет и шест/ отреден за обществено застрояване  с 

площ 1 189 (хиляда сто осемдесет и девет) кв.м, в едно с построената в имота 

самостоятелна масивна 5-етажна сграда отредена За социални услуги със застроена площ 

516 (петстотин и шестнадесет) кв.м, с местонахождение на имота – община Исперих, гр. 
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Исперих, ул. „Арда” №13 по регулационния план на гр. Исперих, одобрена със Заповед № 

25/29.01.2001г. на Кмета на Община Исперих, при граници и съседи на имота: север– ул. 

„Бузлуджа”; юг– УПИ I, кв.56; изток– ул. „Арда”; запад- УПИ I, кв.56 , съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6216 от 26.05.2016 год., вписан в Агенцията по 

вписванията на 30.05.2016 год. 

2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на   

 179 728,10 (сто седемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и осем цяло десет) лева. 

3.Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

доклад от 19.03.2021 год. е в размер на 116 481,00 (сто и шестнадесет хиляди 

четиристотин осемдесет и един) лева. 

4. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000298 от 09.03.2021 год. на отдел „МД“ при община Исперих е в размер на 179 

728,10 (сто седемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и осем цяло десет) лева  

  ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите 

решения.  

 

 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. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

Зейти Фераим–  председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

22.04.2021г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

     

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Хюсеин 

 

Айдън Хюсеин –  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 22.04.2021г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка  
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „ Законност и обществен ред“ проведено на 22.04.2021г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.04.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот УПИ II-1978, кв. 56  в гр. Исперих, община 

Исперих 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  



 

35 

 

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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 29 29 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 201 

 

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  да се проведе процедура по продажба на същия с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2021 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следният 

недвижим имот - частна общинска собственост, както следва: 

1.Урегулиран поземлен имот II-1978 (римско две тире хиляда деветстотин 

седемдесет и осем) вквартал 56 / петдесет и шест/ отреден за обществено застрояване  с 

площ 1 189 (хиляда сто осемдесет и девет) кв.м, в едно с построената в имота 

самостоятелна масивна 5-етажна сграда отредена За социални услуги със застроена площ 
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516 (петстотин и шестнадесет) кв.м, с местонахождение на имота – община Исперих, гр. 

Исперих, ул. „Арда” №13 по регулационния план на гр. Исперих, одобрена със Заповед № 

25/29.01.2001г. на Кмета на Община Исперих, при граници и съседи на имота: север– ул. 

„Бузлуджа”; юг– УПИ I, кв.56; изток– ул. „Арда”; запад- УПИ I, кв.56 , съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6216 от 26.05.2016 год., вписан в Агенцията по 

вписванията на 30.05.2016 год. 

2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на   

 179 728,10 (сто седемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и осем цяло десет) лева. 

3.Пазарната оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

доклад от 19.03.2021 год. е в размер на 116 481,00 (сто и шестнадесет хиляди 

четиристотин осемдесет и един) лева. 

4. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000298 от 09.03.2021 год. на отдел „МД“ при община Исперих е в размер на 179 

728,10 (сто седемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и осем цяло десет) лева  

  ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите 

решения.  

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 

2021 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021 г. и  максималните 

размери на новите задължения за разходи  и поети ангажименти по бюджета за 2021 г. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 185 от 12.02.2021 г. на Общински съвет - Исперих е приет поименния 

списък за капиталови разходи на община Исперих за 2021 г. 

 

Във връзка с Приложение № 19 към указание ФО-1 от 2021 г. на Министерство на 

Финансите е регламентиран начина за изготвяне и предаване чрез новия софтуерен 

продукт Модул „Капиталови разходи и текущи ремонти“ на планова и отчетна 

информация за капиталови разходи, за текущи ремонти, финансирани със средства от 

трансфери от централния бюджет и на заявки за зареждане на лимит от целева субсидия за 

капиталови разходи в МФ. 

С цел унифицирането на капиталовите разходи с новия софтуерен продукт Модул 

„Капиталови разходи и текущи ремонти“ е необходимо функционално прекласифициране 
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на някои обекти от капиталовата програма на община Исперих с предварително 

зададените от Министерство на финансите, както и синхронизиране на параграфите по 

ЕБК за 2021. 

С оглед на гореизложеното е необходимо да се направят следните изменения: 

- Обект „Рехабилитация на детски площадки в детски градини в населените 

места в Община Исперих“ (II 2.1.1) – променя се отчетността на обекта от §§52-06 

„изграждане на инфраструктурни обекти“ на §§52-03 „придобиване на друго 

оборудване, машини и съоръжения“; 

- Обект „Детска площадка - ДГ "Кокиче", с. Йонково - ПУДООС“ (II 2.1.4) – 

променя се отчетността на обекта от §§52-06 „изграждане на инфраструктурни 

обекти“ на §§52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“; 

- Обект „Трактор с ремарке и инвентар“ (II 5.1.1 – II 5.2.7) – променя се 

отчетността на обекта от §§52-04 „придобиване на транспортни средства“ на §§52-

03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, както и дейността в 

която следва да се отчете от дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа“ в дейност „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“; 

- Обект „Автобусна спирка с. Делчево“ (II 5.2.6 – II 7.1.1) – променя се 

отчетността на обекта от §§52-06 „изграждане на инфраструктурни обекти“ на §§52-

19 „придобиване на други ДМА“, както и дейността в която следва да се отчете от 

дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“ в дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, 

пощите и далекосъобщенията“; 

- Обект „Изработване на Общ устройствен план на община Исперих“ (III 1.1.1 – 

III 2.1.1)  – променя се дейността в която следва да се отчете от дейност „Общинска 

администрация“ в дейност „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“; 

- Обект „ПУП  на общински имоти“ (III 1.1.2 – III 2.1.2) – променя се дейността в 

която следва да се отчете от дейност „Общинска администрация“ в дейност „Други 

дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното 

развитие“. 

 

Във връзка с постъпили предложения от второстепенен разпоредител и изпълнител 

по сключен договор е необходима промяна в стойностите на съществуващи обекти, както 

и включване на нови в инвестиционната програма на община Исперих. 

В предвид гореизложеното е необходимо да се направи следващата актуализация на 

поименния списък за капиталови разходи на община Исперих за 2021 година, както 

следва: 

 

При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих 

 

Нови обекти: 

- Обект „Изграждане, обзавеждане и оборудване на Туристически 

информационен център в гр. Исперих” (II.5.2.8). Заложената част за плащане по 

обекта в първоначалния план на инвестиционната програма е 0 лв., която се отнася 

за 2021 г. За същия обект има предвидено окончателно плащане за 2022 г. в размер 

на 4 808 лв. по сключен договор с изпълнителя. Предвид инициирано желание от 

страна на изпълнителя за сключване на споразумение към съществуващ договор, 

съгласно който община Исперих има остатъчни задължения за разсрочено плащане 

за изработени проекти в размер на 145 603 лв. (72 801 лв. за 2021г. и 72 802 лв. за 

2022 г.), съгласно което той предлага намаление на общата стойност по договора със 

49 603 лв. при условие, останалите задължения да бъдат предсрочно разплатени до 
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14.05.2021 г. Община Исперих разполага със средства за предсрочно погасяване на 

задълженията за 2022 г. и с цел икономия на средства в общ размер на 49 603 лв. 

предлагаме обекта да бъде включен в плана на капиталовата програма за 2021 г. на 

стойност 4 808 лв. Финансирането е със собствени бюджетни средства и се 

осигурява от планирания резерв; 

- Обект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в населените 

места на община Исперих” (II.5.2.9). Заложената част за плащане по обекта в 

първоначалния план на инвестиционната програма е 0 лв., която се отнася за 2021 г. 

За същия обект има предвидено окончателно плащане за 2022 г. в размер на 65 608 

лв. по сключен договор с изпълнителя. Предвид инициирано желание от страна на 

изпълнителя за сключване на споразумение към съществуващ договор, съгласно 

който община Исперих има остатъчни задължения за разсрочено плащане за 

изработени проекти в размер на 145 603 лв. (72 801 лв. за 2021г. и 72 802 лв. за 2022 

г.), съгласно което той предлага намаление на общата стойност по договора със 

49 603 лв. при условие, останалите задължения да бъдат предсрочно разплатени до 

14.05.2021 г. Община Исперих разполага със средства за предсрочно погасяване на 

задълженията за 2022 г. и с цел икономия на средства в общ размер на 49 603 лв. 

предлагаме обекта да бъде включен в плана на капиталовата програма за 2021 г. на 

стойност 16 005 лв. вместо 65 608 лв. за 2022 г. Финансирането е със собствени 

бюджетни средства и се осигурява от планирания резерв. 

 

Актуализирани обекти: 

 

- Обект „Камион до 3.5 т. ” (II.5.3.2).  Увеличава се планираната стойност на 

обекта в дейност „Чистота” от 30 000 лв. на 85 000 лв. Промяната е необходима след 

като е преценено, че е по-целесъобразно закупуването на нов камион, вместо 

употребяван. Финансирането е със собствени бюджетни средства и разликата се 

осигурява от планирания резерв; 

 

- Обект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр. 

Исперих” (II.5.2.3). Заложената част за плащане по обекта в първоначалния план на 

инвестиционната програма е 23 606 лв., която се отнася за 2021 г. За същия обект 

има предвидено окончателно плащане за 2022 г. в размер на 2 386 лв. по сключен 

договор с изпълнителя. Предвид инициирано желание от страна на изпълнителя за 

сключване на споразумение към съществуващ договор, съгласно който община 

Исперих има остатъчни задължения за разсрочено плащане за изработени проекти в 

размер на 145 603 лв. (72 801 лв. за 2021г. и 72 802 лв. за 2022 г.), съгласно което той 

предлага намаление на общата стойност по договора със 49 603 лв. при условие, 

останалите задължения да бъдат предсрочно разплатени до 14.05.2021 г. Община 

Исперих разполага със средства за предсрочно погасяване на задълженията за 2022 

г. и с цел икономия на средства в общ размер на 49 603 лв.  се предлага увеличаване 

на плана обекта с 2 386 лв. Финансирането е със собствени бюджетни средства и 

разликата се осигурява от планирания резерв; 

 

 

При Общинско предприятие „Чистота-Исперих“ (ВРБ); 

 

Нови обекти: 

- Обект „Водоструйна машина”. Във връзка с дейността на Общинско 

предприятие „Чистота-Исперих е необходимо закупуването на водоструйна машина 

за измиване на специализираните камиони  за сметосъбиране и сметоизвозване. 

Планираната стойност на актива е 1 450 лв. 
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Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих са 

отразени в приложение № 1 към настоящата докладна, като общата рамка на капиталовите 

разходи възлиза на – 3 421 483 лв.  

 

 

С Решение № 185 от 12.02.2021 г. на Общински съвет - Исперих са приети 

максималните размери на новите задължения за разходи  и поети ангажименти по 

бюджета на община Исперих за 2021 г. Същите бяха изчислени преди съставяне  на 

годишния финансов отчет за 2020 г. на база текущи данни към него момент. След 

съставения годишен финансов отчет за 2020 е необходимо да се актуализират размерите 

на тези показатели, както следва:  

- Максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без Фонд 

работна заплата), които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от 7 257 491 лв. 

на 7 238 966 лв. 

- Максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат да 

бъдат поети през 2021 г. от 8 155 522 лв. на 8 170 468 лв. 

 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г., чл. 94, ал. 3, т. 

1 и 2 , чл. 124, ал. 2 и 3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински 

съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2021 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  3 421 483 лв.  

 

2. Намалява плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 78 199 лв. 

 

3. Намалява плана на разходите при Общинско предприятие „Чистота-Исперих“  

второстепенен разпоредител с бюджет по §§10-15 „Материали” с 1 450 лв. 

 

4. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без ФРЗ), 

които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от 7 257 491 лв. на 7 238 966 лв. 

 

5. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат да 

бъдат поети през 2021 г. от 8 155 522 лв. на 8 170 468 лв. 

 

6. На основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета 

на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен срок от 

приемането му. 
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Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс.  

 

Приложенията са предоставени на диск и са неразделна част от този протокол 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

Мол, становището на председателите на постояните комисии. 
 Заповядайте г-н Хюсеин 

 

Айдън Хюсеин –  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 22.04.2021г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „ Законност и обществен ред“ проведено на 22.04.2021г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Мюсреф . 

 

Гюнел Мюсреф–  председател на ПК по « Регионална политика, Европейско 

развитие и етнически въпроси» 

На заседание на ПК по „“Регионална политика, Европейско развитие и етнически 

въпроси проведено на 22.04.2021г. от 13.30ч. след  разглеждането на докладната записка  
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, Европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.04.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 

2021 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021 г. и  максималните 

размери на новите задължения за разходи  и поети ангажименти по бюджета за 2021 г. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  
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24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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 29 29 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 202 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г., чл. 94, ал. 3, т. 

1 и 2 , чл. 124, ал. 2 и 3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински 

съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2021 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  3 421 483 лв.  

 

2. Намалява плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 78 199 лв. 

 

3. Намалява плана на разходите при Общинско предприятие „Чистота-Исперих“  

второстепенен разпоредител с бюджет по §§10-15 „Материали” с 1 450 лв. 

 

4. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без ФРЗ), 

които могат да бъдат натрупани през 2021 г. от 7 257 491 лв. на 7 238 966 лв. 

 

5. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат да 

бъдат поети през 2021 г. от 8 155 522 лв. на 8 170 468 лв. 

 

6. На основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета 

на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен срок от 

приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс.  

 

Приложенията са предоставени на диск и са неразделна част от този протокол 
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ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Исперих за 2020 г. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – 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.    

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.   
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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 и чл.21, 

ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от ЗМСМА  

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

        1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския 

план за развитие на Община Исперих за 2020 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 2020 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 



 

45 

 

           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 особено важен за региона отрасъл на икономиката – 

туризма. 

          Трудовият пазар и съответстващата му икономическа конюнктура през 2020 г. в 

района на Дирекция „Бюро по труда”/ДБТ/ - Исперих се характеризира с наченки на 

променени досегашни приоритети, определящи картината на трудовия пазар за периода 

като относително спокойна и без напрежение, което се наблюдава от известно време. В 

края на периода се наблюдава нормализиране на трудовия пазар при запазване и наемане 

на работна сила, развиваща се в ситуация на действаща пандемия в страната на КОВИД 

19, определено като катализиращ елемент на икономическа криза. 

 

          В броя на СРМ обявени през 2020 г. се наблюдава спад спрямо тези обявени през 

предходния период на 2019г., 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 и запазена 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, и при добри условия. 

         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 наблюдават дейности, свързани с традиционото обявяване на СРМ от 

работодатели със сезонен характер на производство, но в по-малък обем. Продължава да 

се наблюдава, въпреки това, устойчивост на основните количествени показатели, 

характерни за региона, които не са повлияни сериозно от икономическата конюнктура. 

           Запазва се проявяващото се съотношение на трудовоия пазар с превес на 

предлагането над търсенето на работна сила, съобразно съществуващата ситуация. 

           ДБТ - Исперих е локализирано в област с висок процент на безработица, с 

определено сезонен тип икономика и обслужва безработицата в две общини – Исперих и 

Самуил  с 38 населени места –  1 град  и 37 села.  

           Населението в района на ДБТ e 29 697 души, като за община Исперих е 22 692 

души. 

 Разпределението по полов признак и трудова активност са както следва: 

                                                                                                                                        Таблица 1 
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   По данни на ТСБ гр.Разград на база последно преброяване на населението в 

страната от 2011г..  

По признак пол разпределението на населението в района на ДБТ е 50,1 % жени и 49,9% 

мъже. 

      Образователната структура на населението е следната: 

• с висше и полувисше образование              2076    -     7,7%; 

• със средно                                             7982    -   29,5%; 

• с основно                10535  -   38,9%; 

• с начално                                                    4600    -   17 % 

• с по ниско от начално                                   1909    -    7 % 

 Общо:                                                                27102  -   100.00% 

           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  за ДБТ  е 11 521 , в т.ч за Община Исперих е - 9113 души. Това представлява 

39% от цялото население  в района и 100% от това в трудоспособна възраст. 

             РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦА към 31.12.2020г. на територията, обслужвана 

от ДБТ, е 14,1 %. Сравнено с края на аналогичния отчетен период за 2019г., когато 

равнището на безработица е 15,7% то бележи намаление с 1,6 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, което е 

6,71%.  

РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА КЪМ 31.12.2020Г. В ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ: 

Община 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. Изменение /+ или –/ 

Исперих 11 13,1 - 2,1 

За района 14,1 15,7 - 1,6 

За страната 6,71 5,93 + 0,78 
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Забележка: Източник на данни се базира на последното преброяване от 2011г. и 

информационен бюлетин на ЦУ на АЗ. 

Регистрирана безработица към 31.12.2020 г. в ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ : 

 

Община 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. Изменение /+ или –/ 

Исперих 1001 1192       - 191 

За района 1619 1804       - 185 

За страната 220 292 194 715  + 25 577 

Забележка: Източник на данни се базира на последното преброяване от 2011г. и 

информационен бюлетин на ЦУ на АЗ. 

Структура на безработицата по пол, възраст и образование  

 

СТРУКТУРА ПО ПОЛ 

 

Структура на регистрираните безработни към 31.12.2020г. 

 

         През отчетния период се запазва тенденцията на преобладаваща женска 

безработица, която се наблюдава от 1991г. Към 31.12.2020г. броят на жените 

възлиза на 817-50,5% от всички регистрирани. В община Исперих безработните 

жени са 488/48,8%/. Безработните жени преобладават в групата без квалификация – 

65,9 спрямо общия брой на регистрираните жени, тези с основно и по – ниско 

образование са  58,8% 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 

155 – 9,6 % от всичко регистрирани, сред тях  83 – 53,5 % са жени /спрямо общия 

брой лица от рисковите групи/. 

 

ЖЕНСКА БЕЗРАБОТИЦА КЪМ 31.12.2020 г. в ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ  

Община 31.12.2020г. 31.12.2019г. Изменение/+или-/ 

Исперих 488 662       - 174 

За района 817 1013       - 196 

За страната 123 519 109 294 + 14 225  

Забележка: Източник на данни се базира на последното преброяване от 2011г. и 

информационен бюлетин на ЦУ на АЗ. 

ВЪЗРАСТОВА  СТРУКТУРА  

СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА ПО ВЪЗРАСТОВ ПРИЗНАК 

        /брой лица и %/ 
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ОБЩО
 

         Възрастовата структура на регистрираните безработни лица се отличава с най-високи 

абсолютни и относителни стойности при регистрираните безработни във възрастовата 

граница над 55г.: 513 – 31,7% към 31.12.2020г. и на другата група в неравностойно 

положение от 50 до 54 г.: 278 – 17,2%. 

         Относителният дял на младежите  до 29 години е 10,7% /174 лица /от всички 

регистрирани, при 10,6% - 192 лица за същия период на 2019г. 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 – 301 лица – 20% от всичко постъпили на работа през периода са младежи до 29г., 

при 276 – 18, 8% за същия период на 2019г., отбелязва се сравнително запазване на ръста, 

при наблюдавана за периода активност и повишаване на заетостта, 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 50 години в рамките на 791 – 48,9 % от общия брой регистрирани, води до трайна 

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

програми за заетост. 

 

          ПРОФЕСИОНАЛНА СТРУКТУРА  

          Характеризира се с висок и устойчив относителен дял на регистрираните лица от 

региона без специалност и професия –  1044 – 64,5 % от общата съвкупност на 

безработните лица. 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА ПО ПРОФЕСИОНАЛЕН 

ПРИЗНАК 

показатели 31.12.20 % 31.12.19 % 

а 1 2 3 4 

с раб. проф. 434 26,8 472 26,2 

специалисти 141 8,7 142 7,9 
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 За община Исперих се запазват високите абсолютни стойности на регистрираните 

безработни без квалификация.  

 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 първичният пазар. Продължава успешното 

прилагане на програмите по ОПРЧР в община Исперих и реализирането на проекти 

«Обучение и заетост на младите хора» и «Обучение и заетост» за работодатели от частния 

сектор.Успешно се изпълняват в състояние на променената от КОВИД-19 обстановка 

регионалните програми за двете общини, както и проект «Работа».  

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

Проект «Работа». Активно се прилагат новите мерки за справяне с пандемията в лицето на 

«Заетост за теб», «Запази ме», ПМС 151 и РМС 429. Въпреки негативните тенденции, 

оказващи въздействие на икономическите процеси свързани с кризисните явления  и 

съпътстващите ги признаци, се наблюдава процес на заетост, което дава възможни 

переспективи за моментно запазване на равнището на безработицата от всички отрасли, 

основно от търговията и услугите, процес който ще се запази с типичната тенденция на 

интензивност в следващото тримесечие на 2021г. с различни амплитудни стойности. 

          Към 31.12.2020г. се запазва наблюдаваната тенденция към увеличение  броя на 

лицата от групата без квалификация в абсолютни стойности, което потвърждава 

устойчивото присъствие на тази група в рисковата част на пазара на труда сегментиращо-

определяща и трудовата им реализация. 

РЕГИСТРИРАНА БЕЗРАБОТИЦА БЕЗ КВАЛИФИКАЦИЯ И СПЕЦИАЛНОСТ КЪМ 

31.12.2020г. 

В ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ: 

                                 /брой лица и абс.прираст/ 

община 31.12.2020г. 31.12.2019г. Изменение /+ или -/ 

Исперих 631 777 +  87 

За района 1044 1190 -  132 

Забележка : Източник на данни – информационна система на ДБТ- Исперих  

 

без специалност 1044 64,5 1190 66 

Общо   1619 100% 1804 100% 
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  Наблюдава се тенденция на намаляване на регистрираните в община Исперих,  като 

това е резултат от доброто функциониране на местните икономики и продължаващ процес 

на регистрация на лица, работили извън територията на общината. 

БЕЗРАБОТНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ КЪМ 31.12.2020г. В ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ 

                  /брой лица и абс. прираст/ 

общинa 31.12.2020г. 31.12.2019г. Изменение /+ 

или -/ 

Исперих 116 112       +    4 

ЗА РАЙОНА  141 142 - 1 

Забележка: Източник на данни – информационна система на ДБТ-Исперих. 

          ВХОДЯЩИЯТ ПОТОК безработни лица през 2020 г. е общо 2131 (в т.ч. 

новорегистрирани 2103 и 28 с възстановена регистрация), при 2057 за същия период на 

2019г. Налице е  увеличение от 74 лица, като изразена величина с характерен  повишаващ 

се темп . 

          НОВОРЕГИСТРИРАНИТЕ  ЛИЦА СА 2103 , без тези с възстановена регистрация, 

като имат следната структура:  

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

„Услуги” –  874 (41,6%),  от отрасъл „Държавно управление” – 478 (22,7%), следван от 

отрасъл  “Търговия и ремонт на автомобили“- 188 (8,9%).  

 Следващ по обхват е Сектор „Индустрия” – 331 (15,7%), отрасъл “Преработваща 

промишленост” – 242 (11,5%).  

 Следват групите на лицата с прекратени трудови правоотношения по инициатива на 

работодателите от Сектор „Аграрен”– 238  

         Търсене на работна сила  

         Движение на работните места  

         Обявените през 2020 г. свободни работни места (СРМ) общо на първичния  и 

вторичния трудов пазар са 681 при 674 за същия период на миналата  година.  

          Спрямо аналогичния период на предходната година се наблюдава леко увеличение 

на общо обявените в ДБТ СРМ със 7 (1%). Въпреки продължаващия процес на 

задълбочаваща се рецесия, местният пазар е със запазени относителни стойности за 

периода. При наблюдаван спад се показва стабилност в обявените работни места основно 

на първичния пазар в сектора на селското стопанство. За разлика от предишните периоди 

през настоящия се намалява влиянието на действащите схеми по ОП «РЧР», въпреки това 

са от значение за местния пазар на труда. С най-голяма тежест по отношение на заетост за 

периода и за следващият период ще бъде първичния пазар и с различна амплитуда, като 

това не изключва и прилагането на схемите по ОП «РЧР 2014-2020» и други програми за 

заетост, заложени в НПДЗ 2020г..  
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         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 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, фирми от производствения бранш като 

“Айваз Н” ООД и др. 

       Въпреки неблагоприятните икономически фактори тези фирми стоят стабилно на 

пазара и развиват дейност. През периода няма новорегистрирани 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 2020г. са 407, при 527 за същия 

период на 2019г.  

      Спрямо аналогичния период на 2019г. се наблюдава намаление със 120 места на 

първичния пазар (22,8 %). Относителният им дял в общата съвкупност на обявените в БТ 

СРМ е 59,8% при 78,2%  за периода на 2019 г. 

   Заявени СРМ през  2020г.                                                                                                                                                                                                    

 

      

Преобладаващо търсене на труд на първичния пазар през 2020г. 

    Фирми, предприятия обявили 

над 5 СРМ 

СРМ Вид   

собственост 

професии 

ЕООД «Агротайм » гр.Исперих 75 частна селскостопански 

работници 

 Община Самуил 12 общинска Лични асистенти 

«Пилко» ЕООД гр.Разград 61 частна Разфасовач 

« Хан Аспарух» АД 11 частна Работник обслужващ 

промишленото 

Показатели I 

 

II III IV V VI VII VIII IX IX IX IX Общо 

Заявени СРМ 33 29 91 76 67 83 73 30 70 48 54 20 681 

На първичен    

пазар 

33 22 29 64 41 60 13 23 40 27 37 18 407 

По 

насърчителни 

мерки 

0 0 9 0 0 4 1 0 5 21 0 0 40 

Програми за    

заетост 

0 7 53 12 26 19 59 7 25 7 17 2 234 

В т.ч.ОП РЧР 0 1 4 1 0 0 26 7 0 3 2 2 46 
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производство. 

 Община Исперих 72 общинска Лични асистенти 

 

      Най-търсените професии от работодателите през периода са:  

- селскостопански работници, в т.ч механизатори; 

- разфасовач.; 

- лични асистенти; 

- работник, обслужващ промишленото производство. 

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

за заетост) през анализирания период са 234. За същия период на миналата година техният 

брой е 147, налице е увеличение с 87 СРМ. Делът им възлиза на 34,4% от общия брой 

обявени СРМ, при 21,8% за същия период на предходната година, което показва 

тенденция за периода на повишаване делът на обявените места на вторичния пазар.  

      По форма на продължителността на трудовите договори, възникнали на основание 

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

      Активна политика по заетостта 

1. Посреднически  услуги по заетостта през  2020г.  

 

        1.1 Работа с работодател 

       Посредническите услуги на ДБТ – Исперих са насочени към 434 переспективни 

фирми /при 403 за периода на 2019г/. 

       Новокартотекирани са 28 работодатели  през 2020г. 

        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. 

Период  Контакти с работодатели 

Във фирмите в БТ, в т.ч. 

по телефона 

Общо 

ПУЗ I- IX 2020г. 330 174 504 

ПУЗ I- IX 2019г. 270 153 523 

Изменение:             + 60         + 21   - 19 

         1.2 Работа с ТРЛ 

          -   Проведени трудови борси през отчетния период. 

          Към 31.12.2020г. е проведена 1 обща трудова борса на територията на ДБТ-Исперих. 

          -   Резултати от 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 31.12.2020г. има 134 консултирани  лица по подадени заявки в европейската 

мрежа за заетост. 
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        2. Професионално  ориентиране и обучение на възрастни  

      

 2.1. Професионално ориентиране 

 

 През 2020 г. 244 търсещи работа лица са получили индивидуално професионално 

информиране и консултиране. В групови форми за професионално ориентиране за 

периода са включени 487 лица,от тях 405 са получили  услуга в Ателие за работа. 

 2.2. Обучение на възрастни  

 В обучение през отчетния период на 2020г. са включении 110 безработни лица, 106 

са приключили  обучение за 2020г., при 142 безработни лица приключили обучение за 

2019г. 

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРИЛАГАНАТА АКТИВНА ПОЛИТИКА ПО 

ЗАЕТОСТТА 

Икономическата криза продължава да оказва своето влияние върху икономическите 

процеси, както на национално, така и на регионално ниво, с променливи амплитуди. 

Тази картина се характеризира с различни амплитудни разлики през четвърто 

тримесечие на 2020г. Запазва се тенденцията на променящи се икономически стойности, 

които обуславят от своя страна и степента на активната политика на пазара на труда. През 

отчетния период се наблюдава повишен интерес спрямо мерките и програмите за заетост, 

в т.ч. и новите за овладяване на епидемичната обстановка. Продължи да нараства 

интересът по отношение на програмите за заетост, заложени в НПДЗ 2020г., и по 

изпълнението на действащите схеми на ОП”РЧР”- „Обучение и заетост на младите хора 

компонент II и „Обучение и заетост” компонент II, както и по Проект „Родители в 

заетост”.  

В условията на сравнително нисък икономически ръст на икономиката, новите схеми 

по ОП”РЧР” продължават да имат своето място като решение за заетост и мярка, целяща 

да снижи нивото на безработица и така да даде препитание на най-уязвимите лица в 

неравностойно положение, особено в малките населени места, където липсва препитание, 

въпреки това се наблюдава ръст на заетост на първичния пазар, което налага да се насочат 

усилията към работодателите, като се стимулират посредством финансови инструменти, 

за да се повиши БВП и заетостта.   

Водеща по отношение на активната политика през отчетния период е стартиралата 

НП      «Предоставяне на грижи в домашна среда», основно за общините с цел  обгрижване 

на лица в неравностойно положене от безработни лица. Очертава се тенденция на 

предпочитание към схемите по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, което ще продължи 

и през следващия период. 

През периода по схема по ОП”РЧР”2014-2020 - „Обучение и заетост на младите 

хора”, активно се работи в община Исперих.  

Като водещ проблем от постоянен характер може да се подчертае  продължаващия 

спад на броя подходящи бенефициенти в групите, захранващи програмите и мерките.  

Спадът се дължи на липсата на достатъчен брой безработни лица, отговарящи на 

условията за различните програми, както и намаляване на броя на лицата на месечно 

подпомагане, основен източник за повечето от тях. 

Продължаващата епидемична обстановка породена от КОВИД 19 наложи нови 

стандарти на поведение и действие на бизнеса в тази непозната до сега среда. С цел 

преодоляване на последствията се приложиха мерки за справяне с кризата. 

В тази връзка се прие и действа ПМС 55, с което се приложи мярката 60/40, която 

продължи своето действие през този период.  

Целтта на мярката е да запази заетостта на работещите във  фирмите и тяхната 

конкурентноспособност при излизане от кризата. От тази мярка се възползваха 7 фирми, в 
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лицето на „Хан Аспарух” АД за 633 лица - основно във фаянсовото производство, ” 

Ахинора стил” ЕООД за 14 шивачки, „ Ахинора” АД за 16 шивачки, „Специални телове” 

ООД за 3 заети, „Джин Ху” ЕООД за 13 търговски работници, ЕТ „Юлия Кючюкова” за 2 

работници в автомивка и за едно лице в ЕТ ”Фера” – работник. С тези мерки се запази 

заетостта на заетите в тях, като с най-голяма тежест са фирмите от производството на 

фаянсови изделия и шивашките работници. 

През периода активно действат още мярката по ПМС 151, както и по РМС 429.  

По ПМС 151 през четвъртото тримесечие са кандидатствали и са одобрени 6 

работодатели за запазване на 96 работни места. С най-голям брой са „Ахинора” АД – 34 

работни места, „Ахинора стил” ЕООД за 27 работници, ”Скай май формс” ЕООД за 12 

работни места. 

Стартира също Проект „Заетост за теб”, с цел да се увеличи заетостта във фирмите 

запазващи позиции на пазара. Три от фирмите, възползвали се от ПМС 55 продължават и 

по ПМС 151. 

В Проект „Заетост за теб” през периода са подали заявки 18 работодатели за 43 СРМ. 

С най - много заявени СРМ са:  „Добруджа КИТ” ООД с 15 СРМ, „”Тракция” АД  за 

5 СРМ и „Мерт макс” ЕООД за 4 СРМ. 

В края на периода стартира нова мярка за запазване заетостта в лицето на „Запази 

ме”.  

Към 31.12.2020г. от нея са се възползвали 6 фирми за 29 заети лица. С най – голям 

брой са „Мега шанс груп“ ЕООД за 15 работника и „Арен груп” ЕООД за 4 работни места. 

Все още в ДБТ присъстват лица, преминали курсове за квалификация, но без трудова 

реализация. Продължава да стои потребността от страна на работодатели в епизодични 

случаи на търсене на професии със специфичен характер, например инженерни 

специалности от хранително- вкусовата или машиностроителната промишленост, и 

въпреки това не се забелязва интерес към мярката за обучение по заявка на 

работодателите по чл.63 от ЗНЗ, въпреки разширеният й обхват на фирми от среден тип.  

Стартирането на програми за заетост и обучение задължително трябва да се 

предхожда от предварително проучване на съществуващите и бъдещите потребности, 

наличните подходящи бенефициенти и прогнозата за ефективна реализация на местния, 

националния и европейския пазар, особено в момента на действаща криза и нейните 

спецефични особености, проявяващи се на местния пазар. 

Особено внимание през следващите периоди ще се отдаде на ОП ”Развитие на 

човешките ресурси”, която  действа и се развива през програмния период 2014-2020г., със 

стартиралите операции към нея,  програма с доказан потенциал, отговарящ на очакванията 

на  работодателите и то не само в процес на икономическа криза, а като цяло за Р 

България, но тя не трябва да бъде с ролята на панацея по отношение на трудовия пазар, а 

да бъде спомагателно средство за устойчива заетост при наемането на работна сила. 

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

план за развитие 2014-2020    

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

бъдещето на общината - Инвестиции, Стабилност, Просперитет, Екологологичност, 

Растеж, Идентичност и Хармоничност (ИСПЕРИХ), се свежда до: 

1. 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; 

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 
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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. 

 

 

Приоритетна област 1. Фокуси на растеж 

 

         В рамките на приоритетната област се поставя акцент върху инфраструктурни 

подобрения и осигуряване на привлекателни складови и производствени терени.  

         Пълното усвояване потенциала на представения фокус включва 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 уличната мрежа по населени места на общ. Исперих  

• През 2020 г. е извършен текущ ремонт на стойност 293 762,28 лв. с ДДС със 

средства от републиканския бюджет на следните улици по населените места на 

общ. Исперих: 

- с. Старо селище – ул. „Захари Стоянов” от ОК 70 до ОК 69  - 32 

934,49лв. с ДДС 

- с. Подайва – ул. „Борис Савов” от ОК 24 до ОК 60, ул. „Дянко 

Стефанов” от ОК 108 до ОК 109, ул. „Гео Милев” от ОК 120 до ОК 170 

и ул. „Осми март” от ОК 119 до ОК 120 – 104 355,72лв. с ДДС 

Приоритетна област 1. Фокуси на растеж 
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- с. Китанчево – ул. „Шипка” от ОК 106 до ОК 108 и ул. „Гео Милев”  от 

ОК 41 до ОК 118 – 39 693,55лв. с ДДС 

- с. Лъвино – ул. „Драва” от ОК 44 до ОК 99 – 36 878,74лв. с ДДС 

- с. Печеница – ул. „Добруджа” от ОК 11 до ОК 16 – 33 334,16лв. с ДДС 

- с. Средоселци – ул. „Светлина” от ОК 8 до ОК 24 - 31 625,25лв. с ДДС 

- с. Вазово – ул. „Ал. Стамболийски” от ОК 51 до ОК 134 – 14 940,37лв. с 

ДДС 

• През 2020 г. е извършен текущ ремонт на стойност 6 806,38 лв. с ДДС със средства 

от ПМС на ул. „Лудогорие” и ул. „Янтра”, с. Делчево 

2. Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Исперих  

• През 2020г. с целева субсидия от републиканския бюджет на стойност 391 572,96 

лв. с ДДС е извършен  текущ ремонт на следните улици в гр. Исперих:  

- ул. „Стара планина“ от ОК 336  до ОК 586 и от ОК 357 до Ок 337  - 

194 295,65лв. с ДДС 

- ул. „Христо Ясенов” от ОК 346 до ОК 342 (участък от ул. „Д. Полянов“ 

до ул. „Ахинора”) – 83 240,36лв. с ДДС 

- ул. „Братя Миладинови” (участък от ул. „Ахинора“ до ул. „Черни връх“) 

от ОК 319 до ОК 290 – 23 481,20лв. с ДДС 

- ул. „Иван Кръстев“ от ОК 384 до ОК 438 (участък от ул. „Хр. Ботев“ до 

ул. „Хр. Смирненски“) – 19 312,73лв. с ДДС 

- Тротоари ул. „Ал. Стамболийски” – 31 962,18лв. с ДДС 

- Тротоари ул. „Вежен” – 39 280,84лв. с ДДС 

• През 2020г. със средства, предоставени на Община Исперих с ПМС на стойност 

992 807,06 лв. с ДДС е извършен  текущ ремонт на следните улици в гр. Исперих: 

- ул. „Янтра” от ОК 23 до ОК 123  - 311 191,78лв. с ДДС 

- ул. „Средна гора“ от ОК 445 до ОК 336 (участъкът от ул. „Н. Й. 

Вапцаров“ до  ул. „В. Левски“) и от ОК 357 до Ок 359  - 259 385,38лв. с 

ДДС 

- ул. „Ком“ от ОК 219 до ОК 516 – 45 290,78лв. с ДДС 

- ул. „Бузлуджа“ от ОК 236 до ОК 226 (участък от ул. „Хан Аспарух“ до 

ул. „Арда“) – 152 970,17лв. с ДДС 

- ул. „Христо Ботев” от ОК 541 до ОК 369 (участък от ул. „Лудогорие“ до 

ул. „Д. Полянов“) и от ОК 368 до ОК 367 (участък от ул. „Гео Милев“ 

до ул. „Ахинора“) – 105 344,64лв. с ДДС 

- ул. „Родопи” от ОК 574 до ОК 591 (участък от ул. „Лудогорие“ до ул. 

„Хр. Ботев”) – 53 453,68лв. с ДДС 



 

57 

 

- Триъгълното кръстовището на ул. „ Арда” и ул. „Ахинора” ОК 286,ОК 

288, ОК 291 – 30 389,62лв. с ДДС 

- ул. „Васил Левски” (участък от ул. „Н.Й. Вапцаров“ до ул. „Хр. Ботев“) 

– 18 195,74лв. с ДДС 

- ул. „Огоста” от ОК 23 до ОК26 – 16 585,27лв. с ДДС 

• Ремонтирани улици в гр. Исперих през 2020 г. по подмярка 7.2 на Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. – „Хан Аспарух“, „Искър“,  част от 

„Христо Ботев“ и тротоари по ул. „Хан Аспарух“ на стойност 1 173 325,83 лв.  

• “Изготвени технически проекти за основен ремонт на улици по населени места на 

Община Исперих, на стойност 34 178,30лв. с ДДС – Капиталови разходи: 

1. Подобект - ул. "Чумерна" от ОТ 37 до ОТ 39 – приблизителна дължина 240m и 

ул.“Освобождение“ в с. Бърдоква, от ОТ 35 до ОТ 38 – приблизителна дължина 

133m;  

2. Подобект - ул. "Марица" в с. Делчево, от ОТ 18 до ОТ 20 – приблизителна 

дължина 230m;  

3. Подобект - ул. "Еделвайс" в с. Духовец, от ОТ 44 до ОТ 65 – приблизителна 

дължина 460m;  

4. Подобект - ул. "Беласица" в с. Китанчево, от ОТ 72 до ОТ 103 – приблизителна 

дължина 520m;  

5. Подобект - ул. "Васил Левски" в с. Лъвино, от ОТ 53 до ОТ 105 – приблизителна 

дължина 420m; 

6. Подобект - ул. "Васил Априлов" в с. Малко Йонково, от ОТ 143 до ОТ 169 – 

приблизителна дължина 390m;  

7. Подобект - ул. "Здравец" в с. Подайва, от ОТ 27 до ОТ 116 – приблизителна 

дължина 315m;  

8. Подобект - ул. "Родопи" в с. Средоселци, от ОТ 21 до ОТ 36 – приблизителна 

дължина 410m;  

9. Подобект - ул. "Захари Стоянов" в с. Старо селище, от ОТ 50 до ОТ 74 – 

приблизителна дължина 210m;  

10. Подобект - ул. "Янтра" в с. Тодорово, от ОТ 40 до ОТ 78 – приблизителна 

дължина 400m; 

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

детски ясли и градини, общинска администрация и др. 

• Изградена Рампа за хора с увреждания към сграда "Ритуална зала, Библиотека и 

Музей", в УПИ XII, кв. 135, по плана на гр. Исперих, на стойност 7 806,34 лв. с 

ДДС – финансирана от Агенция за хората с увреждания към МТСП.  

• Изградена Автоспирка в с. Лудогорци, на стойност → 4 000,00лв. с ДДС – със 

средства от Капиталови разходи. 

• Започна изпълнението на Проект „Разкриване на Център за подкрепа на лица с 

увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в 

гр. Исперих“ с безвъзмездно финансиране в размер на 999 994.57 лв., осигурено по 

Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“, процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - 

Компонент 2“ на ОП “Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. 
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                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. 

 

        Четири проекта на Община Исперих спечелиха финансиране от бюджета на 

Националната кампания „За чиста околна среда – 2020 ” 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 се предоставят 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. 

        На територията на Община Исперих през 2020 г. са финансирани следните проекти: 

1. ,,Създаване на зона за спорт, отдих и игри“ в с.Яким Груево, община Исперих на 

стойност 9960,00 лв., с бенефициент Кметство с.Яким Груево, общ.Исперих. 

2. ,,Да почистим и облагородим парково пространство и да създадем зона за отдих и 

игри“ в с.Духовец, общ. Исперих на стойност  9957,20 лв. с бенефициент Кметство 

Духовец, общ.Исперих 

3. „Обичам природата и аз участвам“- Детска градина „Кокиче“ с.Йонково, 

общ.Исперих на стойност 4988.00лв, с бенефициент ДГ “Кокиче“ с.Йонково, общ. 

Исперих 

4. „Обичам природата и аз участвам“- ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва, общ.Исперих на 

стойност 4965.00лв, с бенефициент ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва, общ. 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 

Приоритетна област 2. Села и периферни територии 
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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.  

              Здравното обслужване на населението се осъществява от лечебни заведения за 

болнична и извънболнична помощ. 

 

I. Болнична помощ 

 

     „Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД  - с капацитет 110 

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

общини – Главиница, Дулово, Самуил и Завет. Разполага с квалифицирани лекари и 

предлага лечение по договор със Здравната каса. 

       Лечебната дейност се осъществява в следните отделения и клинико-диагностични 

структури, както следва: 

        

      Отделения с легла : 

1. Отделение по вътрешни болести - в отделението се осъществява дейност и  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  

 

     Отделения за продължително лечение или рехабилитация: 

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

        

II. Лечебни заведения за извънболнична помощ 

 

       1.  Първична  извънболнична медицинска помощ 

▪ Амбулатория за първична медицинска помощ - индивидуална практика - 7 

▪ Амбулатория за първична медицинска помощ – лекари по дентална  медицина: 

➢ индивидуална практика - 11 

➢ групова практика  по дентална помощ - 1 

      2.  Специализирана извънболнична медицинска помощ 

▪  Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика – 

14 
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▪  МЦ „Медика – 2009” ЕООД – 1 

      3. Медико – технически лаборатории  

▪ „Самостоятелна медико - техническа лаборатория Корона” ЕООД   

 Спешна медицинска помощ 

           На територията на община Исперих функционира Филиал за спешна медицинска 

помощ към ЦСМП - Разград 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. 

           Здравни кабинети 

В детските градини и училищата на територията на Община Исперих са обособени 

и оборудвани 23  здравни кабинети, в които работят 14  медицински специалисти 

/медицински сестри и фелдшери/. 

      Здравни медиатори 

      За здравните нужди на уязвимите малцинствени групи от населението в Община    

Исперих  работят 2 здравни медиатори.  

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. 

 

❖ В гр. Исперих функционира Детска ясла „Малечко Палечко“ с четири дневни 

яслени групи, в които медицински специалисти, педагог и детегледачи 

осъществяват дейности по отглеждане, възпитание и обучение на деца до 

тригодишна възраст.В края на 2020  година децата посещаващи яслата са 80. 

 

❖ В община Исперих функционира  Детска млечна кухня  към  Детска ясла 

„Малечко Палечко“ 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. 

 

❖ Проекти в областта на интегрираните здравно - социални услуги: 

   

         Проект № BG05M9OP001-2.040-0028, процедура BG05M9OP001-2.040 

„Патронажна  

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване”. Проектът цели подобряване 

качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и 

възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на 

подходящ капацитет за предоставянето им. 

Общата стойност на проекта е 175 359,20лв., от които 149 055,32 лева (85%) 

европейско финансиране и 26 303,88 лева (15%) национално съфинансиране. 

Срок за изпълнение на проекта: 15 месеца  от 01.06.2019 г.  до  01.09.2020 г.  

 В рамките на проекта са назначени 20 социални асистенти и 5 медицински 

специалисти, които предоставят почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете 
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на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, 

по предварително разработен график - до 2 часа дневно, в зависимост от техните нужди.  

 

            Договор №BG05M9OP001-2.101-0090/21.04.2020 г. 

  Проект BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за независим и достоен 

живот” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014 -2020 г. 

  Общата цел на операцията е подобряване на качеството на живот и 

възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез 

осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и предоставяне на услуги за 

преодоляване на последиците от коронавируса. 

  Общата стойност на проекта е 134 070,00лв., от които 113 959,50 лева (85%) 

европейско финансиране и 20 110,50 лева (15%) национално съфинансиране. 

  Продължителност на дейността: до  31.12.2020 г. 

 Дейността по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания – Компонент 3" е насочени към възрастни хора над 65 г. с 

ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и 

техните семейства, възрастни в риск, като по този начин се защитава обществения интерес 

и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.  

Услугите за лицата по домовете включват доставка на храна, хранителни продукти и 

продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите 

или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, 

заявяване и получаване на неотложни административни услуги 

Брой лица от целевите групи, които са включени в проекта: 168 потребители. 

 

         Договор № BG05M9OP001-2.103-0022/21.08.2020 г. 

Проект BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за независим и достоен 

живот” по процедура BG05M9OP001-2.103  “Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания – Компонент 4” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”  2014 -2020 г.  

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG05M9OP001-

2.103 „Патронажна  грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4” е 

60 429,60 лв., от които 51 365.16 лева (85%) европейско финансиране и 9 064.44 лева 

(15%) национално съфинансиране. 

Основни дейности по Компонент  4: 

Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги. 

Срокът за изпълнение на дейностите по Компонент 4 е 6 месеца, считано от 

02.09.2020г.  

  Целеви групи 

• Възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

• Хора с увреждания и техните семейства. 

 

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 

 

Общинското ръководство води съзнателна и последователна политика в подкрепа 

на своите граждани, изпаднали в неравностойно положение. Съгласно разработения  

Годишен план за развитие на социалните услуги, основната задача на Община Исперих е 
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планиране, развиване и предоставяне на качествени социални услуги. 

През 2020 г. на територията на Община Исперих  продължават да функционират:  

 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 следните социални услуги: 

• 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; 

• Център за работа с деца на улицата. 

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, специалист социални дейности и преките 

ръководители на социалните услуги .  

Социалните услуги в КСУДС «Лудогорие» за 2020 г. се предоставят на І, II и ІІІ 

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

Община Исперих, област Разград, ул. «Васил Левски « №72, квартал 29 УПИ І по 

регулационния план на града, Акт №6388/04.04.2017 г.  и Акт №4758/03.12.2010 г. за 

публична общинска собственост.   

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  2020 година КСУДС «Лудогорие» има утвърдена численост на щатния персонал 

54.5 щата, от които 34.5 специалисти за работа с деца: социални работници педагози, 

лотопед, психолози, рехабилитатор, възпитатели и арт терапевт и 20 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.  

През 2020 година в условията на извънредна обстановка, породена от вируса 

CОVID-19 в комплекса се направиха частични текущи ремонти - на резидентните услуги 

ЦНСТДБУ 1, ЦНСТДБУ 2 и Преходно жилище. На първият етаж в пространството на 
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Преходно жилище се реконструира пространство и се  направи  „Стая за изолация“ със 

собствена баня и собствен санитарен възел. До нея е осъществен бърз достъп на 

контролни органи, медицинска помощ и т.н.  

През 2020 г. общинската администрация реализира проект по „Целева програма за 

подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, 

делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от 

родителска грижа от I до XII клас“. Финансирането му в размер на 18769,92 лв. беше 

осигурено от Фонд „Социална закрила“. 9 Лаптопа, 6 компютърни  конфигурации, 23 

таблети,  3 мултифункционални устройства (принтер и скенер), 3 рутера  и заплатени 

такси за ползване на интернет за 4-ри месеца осигури Община Исперих чрез проекта за 

подпомагане на образователния процес на 38 деца и младежи от двата Центъра за 

настаняване от семеен тип и Преходното жилище в КСУДС „Лудогорие“ в гр.Исперих. 

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. 

 

Социална услуга 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

 

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

Тя 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 2020 г. в Преходно жилище  има 2 нови настанявания - на младежи  от ЦНСДБУ 

към КСУДС  „Лудогорие”.  

      В края на периода в услугата има 8 случая.  

      През 2020 г. в   Преходно жилище работи екип от 4 социални работници и 1 хигиенист. 

Потребителите на услугата се консултират от психолог, работещ в КСУДС „Лудогорие“. 

 

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

       Центърът за обществена подкрепа 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.  
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➢ 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. 

 

Ползватели на услугата Център за обществена подкрепа са: 

• деца в риск от 0 до 18 години и техните семейства; 

• деца с поведенчески проблеми и прояви; 

• деца в риск от отпадане от училище; 

• деца в конфликт или с нарушени взаимоотношения със семейството; 

• деца, на които предстои осиновяване, настаняване в приемно семейство или 

семейство на близки и роднини; 

• деца, настанени в специализирана институция или резидентна услуга, на които 

предстои реинтеграция; 

• кандидат-осиновители и кандидати за приемно семейство, осиновители, 

приемни родители, семейства на близки и роднини, където е настанено дете; 

• семейства, подали молба в дирекция „Социално подпомагане” или изразили 

намерение за настаняване на детето в специализирана институция; 

• семейства с настанено дете в специализирана институция; 

• семейства без постоянни доходи и/или без жилище; 

• семейства с установени сериозни здравословни проблеми на член от 

семейството или на самото дете; 

• родители, които не осигуряват условия за физическото и психологическото 

развитие на детето; 

• семейства, в които е установено пренебрегване и/или други форми на насилие на 

детето; 

• семейства с деца със специални потребности; 

• родители на новородено, заявили желание в родилно отделение да изоставят 

детето или да го настанят за отглеждане в специализирана институция; 

• майка, изоставила новородено дете в родилно отделение; 

• бременна жена в риск да изостави детето си след раждането; 

• лица-бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва услуга 

ЦОП;  

• лица, чийто потребности попадат в обхвата на подкрепата, предоставяна от 

ЦОП. 

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. Психологическа подкрепа. 

2. Повишаване на родителския капацитет. 

3. Превенция на изоставянето: 

4. Превенция на изоставянето /близки и роднини/ 

5. Оценка на родителския капацитет. 
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6. Логопедични услуги. 

7. Дейности в след интеграционния период. 

8. Дейности за подкрепа и консултиране за подобряване отношенията на 

родителите. 

9. Други дейности. 

           Общо брой потребители, ползващи услугата ЦОП за периода 01.01.2020-31.12.2020: 

63  

В Центъра за обществена подкрепа работят 6 специалиста: четирима социални 

работника,  психолог и логопед.  

Социална услуга 

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. 

Капацитетът на центъра е 15 деца. 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 2020 г. в ЦНСТДБУ-1 настанените деца с административна заповед на Д “СП“ 

са 15. За годината в ЦНСТДБУ-1 има 15 случая, от които 1 затворен и 14 - отворени. В 

края на периода услугата се ползва от 14 деца. 

Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-1 се състои от 5 социални 

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

психолог и един детегледач. Логопед  и арт-терапевт на щатове в КСУДС „Лудогорие“ 

провеждат почасова работа с децата, също така участват и в организацията на 

заниманията на децата в услугата. 

 

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 2 

 

          ЦНСТ 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. 
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         Услугата е предназначена за деца на възраст от 3 до 18 години. В някой случаи по 

преценка на настаняващият орган, се допуска продължавана ползването на услугата и на 

младежи навършили 18 години, до завършване на средното образование. 

          През 2020 г. в ЦНСТДБУ 2 има 16 случая, от които 3 са затворени и  13 отворени. В 

края на периода услугата се ползва от 13 деца. 

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

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

психолог и един детегледач. Логопед  и арт-терапевт на щатове в КСУДС „Лудогорие“ 

провеждат почасова работа с децата, също така участват и в организацията на 

заниманията на децата в услугата. 

 

Социална услуга 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 

 

Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания е 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. 

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, кинезитерапевт – 2, шофьор – 1. 

През 2020 година услугите на ДЦДМУ са ползвали 35 потребителя. 

 

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА 

 

Основната цел на Центъра за работа с деца на улицата е свързана  с превенция на 

попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и 

интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа 

с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и 

санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. 

Капацитетът на услугата е 20 потребителя. 

От 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Центърът за работа с деца на улицата  към КСУДС  

”Лудогорие” гр. Исперих работи по следните направления: 

1. Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и 

техните семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните 

отношения. 
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2. Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки 

според сезона, санитарно-хигиенни услуги. 

3. Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп до 

здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за 

осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани 

прегледи/консултации на децата. 

4. Психологическа подкрепа на децата и техните семейства. 

5. Училищна подкрепа – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни 

обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици, 

професионално ориентиране и пред-професионална подготовка. 

6. Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална 

изява на способностите на всяко дете. 

7. Мобилна работа (социална работа на терен), за идентифициране, локализиране 

на децата на улицата, предоставяне на изнесени услуги, насочване към ЦРДУ. 

8. Консултиране, придружаване, посредничество на детето, както и на неговите 

родители, друг законен представител на детето и/или членове на разширеното 

семейство. 

9. Административни услуги – оказване съдействие на децата и техните родители 

при издаване на документи за самоличност, за записване в училище, при търсене 

на работа (за децата над 16 г. и за родителите), съдействие при контакти с 

институции. 

През 2020 г. услугите на ЦРДУ са ползвали 28 потребители. 

Екипът на Центъра се състои от двама социални работника, един социален педагог, 

психолог на половин щат и арт терапевт на половин щат, медицинско лице и хигиенист.  

                                                       

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С 

УВРЕЖДАНИЯ 

  

          През отчетния период се предоставя и социалната услугата Център за настаняване 

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

05.01.2015 г. 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 13 потребители.  

 

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

е с продължителност до месец декември 2020г. и с цел устойчивост  е заложено 

преминаване към държавно делегирана дейност. 

На 01.09.2016 г. е подписан  Анекс към партньорското споразумение за въвеждане 

на нов  модел спрямо, който  екипа по приемна грижа преминава от общински в областен .  

Един социален работник от областния екип по приемна грижа е  с  изнесено работно 

място в гр. Исперих  и   работи пряко с приемните семейства в Община Исперих. Същия 

социален работник, работи с приемни семейства от общо три общини. 

 

Проект „Приеми ме 2015“ се изпълнява от 01.01.2016 г.  с конкретен бенефициент 

Агенция за социално подпомагане в в партньорство със 158 общини доставчици от 28-те 

области в страната. До края на календарната 2020г. всички средства , необходими за 

организация, управление и предоставяне на приемната грижа в общините доставчици се 

осигуряват от бюджета на проекта.  

От началото на 2021 г. предстои:  

• Удължаване срока на изпълнение на проекта до 31.12.2021 г.; 

• Общините доставчици – чрез сформираните екипи по приемна грижа ще 

продължат предоставянето на целия пакет от дейности за набиране, оценяване, и 

обучение на кандидати за приемни семейства. 

           Заложените промени касаят начина на финансиране: 

• Със средства на проекта ще се покриват разходите за възнагражденията на 

социалните работници, администратори и счетоводители. 

• Със средства от държавния бюджет  по програма „Подкрепа на деца и 

семейства“, като част от бюджета на Агенцията за социално подпомагане ще се 

покриват разходите за месечни възнаграждения на професионалните приемни 

родители и средствата за месечна издръжка на настанените деца. 

           Във връзка с описаните промени и удължаване срока на проекта до 31.12.2021 г. е 

подписано Споразумение за партньорство № BG03-ПС01-0153 от 15.12.2020 г. между 

Община Исперих и Агенция за социално подпомагане. 

През 2020 г.  не са утвърдени нови приемни семейства на територията на 

Общ.Исперих. Общия брой действащи семейства в общината са 14.  Броят деца в риск 

преминали през приемната грижа  за 2020 г. са общо 18, като от тях осиновено е  1дете,   

върнати в биологичното си семейство са 4 деца и останали за отглеждане под приемна 

грижа са  13. 

 

 ⧫ Домашен социален патронаж в гр. Исперих предоставя социалните услуги, 

които се извършват в обичайната домашна среда. Предлаганите социални услуги са: 

• Доставяне на храна на лица в пенсионна възраст, самотни , трудноподвижни, 

лица с намалена работоспособност, удостоверена от ТЕЛК; 

• 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; 
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• Съдействие за изготвяне на необходимите документи заявяване на ТЕЛК; 

• Други. 

ДСП – Исперих предоставя услугата доставка на храна, включваща супа , две 

основни ястия- постно и месно, десерт и хляб в град Исперих и селата с. Лъвино, с. 

Къпиновци, с. Подайва, с. Духовец, с. Средоселци, Тодорово, Делчево, Печеница, с. 

Китанчево, с.Яким груево, с.Драгомъж, с.М.Поровец, с.Голям поровец, с.Лудогорци, 

с.Бърдоква, с.Старо селище, с.Малко Йонково, с.Голямо Йонково 

⧫ През отчетния период Община Исперих реализира и дейности по Целева 

програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020. Услугата  беше 

предоставяна от 04.05.2020 г. до 31.12.2020г с капацитет от 140 потребители, като всеки 

един  получава в работните дни супа, основно ястие и хляб при дневен  оклад  2,50лв, като 

всяка седмица и десерт за всеки потребител.Топлия обяд се доставяше до адреса на всеки 

потребител с три автомобила –шофьор и социален асистент. 

Домашен социален патронаж ежедневно приготвя и обяд за пациенти от МБАЛ 

„Исперих“ ЕООД , които варират между 30-90, а за почивните дни се осигурява суха 

храна. От месец ноември се приготвя обяд и за персонала на болницата, който варира от 

25 до 35 лица. 

 

⧫ През 2020 год. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 511 лица, от 

които 313 потребители на ДСП и 198 лица ползващи услугата „Топъл обяд“. 

През 2020 г. Община Исперих предоставя подкрепа по  Закон за личната помощ на 

следните целеви групи: 

1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на 

увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; 

2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на 

увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; 

3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен 

на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. 

Към 31.12.2020 г. ползватели на механизма за лична помощ в Община Исперих са 

140 лица, а асистентите 141. 

Средствата се отпускат ежемесечно на база искане за плащане към АСП. 

За периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. разходваните средства са - 1 041 225,50 лв.  

 

 През изминалата година един от проектите, който беше изпълняван от 

Община Исперих в социалната сфера беше Проект № BG05M9OP001-2.033-0003 

„Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности  в Община 

Исперих”,  по  процедура  BG05M9OP001-2.033 МИГ Исперих „Социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности”,  финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., чрез Водено от 

общностите местно развитие. 

Общата му стойност възлизаше на 199 993.75 лв., 

           Целта на проекта беше подобряване на достъпа до заетост, социални и здравни 

услуги за социално изключени лица, живеещи в тежки социално-икономически условия.  

Проектът беше насочен към представители на ромски общности в уязвимо 

положение в 6 населени места от общината – град Исперих /вкл. квартал „Запад“/ и селата 

Вазово, Китанчево, Подайва, Бърдоква и Драгомъж.  

 

 

Мярка 3.4. Продължаване на инициативите за социално включване, достоен 

живот и пълноценна заетост на групите в неравностойно положение 
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        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.                                                                                                                                                                  

        В изпълнение на Постановление № 100 от 08 юни 2018 г. за създаване и 

функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, 

включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, през 2020 г. общината 

отново беше разделена на 7 района. Със заповед на кмета на Община Исперих бяха 

определени представителите на общинската администрация за участие в екипите по 

обхват. За учебната 2020/2021 г. 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 имаха възможността да обменят информация по 

изпълнението на дейностите.                                                                                                                                                           

        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. 

        Една от дейностите на МКБППМН - Исперих беше насочена към приобщаване на 

“деца в риск“  към училищната среда. За реализирането й МКБППМН – Исперих работи 

съвместно с  училищните ръководства и с училищните комисии за превенция на 

противообществените прояви при ученици. Обществените възпитатели проведоха 

консултации и срещи с родители на деца в риск, 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 

проведоха допълнителни извънкласни и извънучилищни дейности, съобразявайки се с 

въведените противоепидемични мерки. 

 

          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 2020/2021 

учебна година бяха  утвърдени 29 маломерни паралелки, от които 5 са слети. С решение 

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

25 792,20 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 езика 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 

деца и  ученици от училище.  

         През 2020 г. 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 са предвидени за назначаване на образователни медиатори, а в други  се 

организират допълнителни модули за деца, които не владеят българският 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 
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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, функциониращи на територията на 

общината, 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 Част от дейностите по обща подкрепа в детските градини се изпълняват от  

психолог, работещ по график.   

       През 2020 г. Община Исперих приключи изпълнението на проект „Социално-

икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих” 

по ОП РЧР и ОП НОИР. Проектът се изпълняваше 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.       

       Проектните дейности по ОП НОИР включваха: 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.507 деца и младежи от етническите малцинства 

участваха в изпълнението на проекта. 

       През изминалата година 250 деца от 9 детски градини от община Исперих се 

включиха в изпълнението на Дейност 1 „Допълнително обучение по български език за 

деца от уязвими групи“ по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“ на МОН. Благодарение на проектните дейности е подпомогната  

образователната интеграция на деца от уязвими групи в предучилищна възраст. 

 

         1.4. Интегриране на деца със СОП 

         По данни на НЕИСПУО на МОН децата и учениците със специални образователни 

потребности, интегрирани в образователните институции са 89. На 20 деца и ученици 

допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на РЦПППО - Разград, а на 

останалите се осигурява от специалистите на училищата. 

         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 специални образователни потребности и хронични заболявания в училищната 

среда. 

 

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

групи в неравностойно положение, насърчаване на социалните предприятия 

 

⧫ През 2020 г. Община Исперих изпълнява Национална програма „Помощ за 

пенсиониране” за период до 28.02.2021 г., като целта й 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. 
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Общата стойност на програмата е 16 023,12 лв. 

 

⧫ От 03.08.2020 г до 03.12.2020 г., включително Община Исперих изпълнява 

Регионална програма за заетост и обучение, по която са назначени 17 лица на 6 часов 

работен ден за период от 4 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 38 250,31 лв. 

 

  ⧫ До 01.06.2020 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 15 538,74 лв. 

 

⧫ През 2020 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”  програмата е със срок  

до 31.12.2021 г. 

Общата стойност на програмата е 47 204,13 лв. 

 

⧫ През 2020 г. продължава изпълнението на Национална програма „Активиране 

на неактивни лица”, по която  в Общинска администрация – Исперих  са назначени три 

лица  на  длъжност „Организатор, обществено-полезен труд”. Програмата е със срок до 

31.12.2021 г. 

Общата стойност на програмата е 49 249,62 лв. 

 

 ⧫ През 2020 г. 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, продължават своята дейност 160 лица на следните длъжности: 

• 15 лица на длъжност „Общ работник“; 

• 25 лица на длъжност „Работник, озеленяване“; 

• 40 лица на длъжност „Чистач/ Хигиенист“; 

• 30 лица на длъжност „Портиер“ 

• 50 лица на длъжност „Работник, поддръжка“ 

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: 2 648 884,88 лв. 

 

            ⧫ През настоящата година Община Исперих изпълнява проект Проект 

BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост на младите хора”, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд  в Общинска администрация – Исперих, по който 

са наети 10 лица на длъжности „Общ работник“ за срок до месец февруари 2021 г. 
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  Целта на Компонент ІІ  по проект "Обучения и заетост на младите хора" е 

интегриране на  неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст до 29 г., 

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

     Обща стойност на проекта: 164 968,80 лв. 

 

 ⧫ В периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г. Община Исперих изпълнява 

Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”. Програмата 

цели да осигури заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на 

персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно 

намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и 

хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по 

съответния ред от органите на медицинската експертиза в Рупублика България. 

 През горепосочения период бяха назначени 66 лица на длъжност „Домашен 

помощник“, които предоставят грижа на 65 потребители. 

    Обща стойност на програмата: 84 220 лв. 

 

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

образователното равнище и квалификацията на възрастни лица 

           С цел повишаване на мотивация и надграждането на професионалните си 

компетентности педагогическите специалисти от детските градини в община Исперих 

през изминалата година участваха в следните курсове и обучения: 

• „Създаване на позитивна среда за управление на конфликтите и агресията в 

учебното заведение“, проект „КПРПС“; 

• „Как да създадем интерактивни модели за обучение в детската градина? “, ДИКПО 

– Варна; 

• „Ранно оценяване със скрининг тест на риска от проблеми в развитието и 

обучението на тригодишните деца“, БАН, Институт за изследване на населението и 

човека; 

• „Създаване на условия за усъвършенстване на възпитателно-образователния 

процес в предучилищна възраст“, ДИКПО – Варна; 

• „Дигитални умения и ИКТ“, Дигитална учителска академия „Орак“; 

• „Десет златни правила за повишаване на вниманието на успеваемостта на децата и 

учениците“, ДИКПО – Варна; 

• „Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в детската градина“, 

РУО – Разград; 

• „Ефективни техники за комуникация и работа с родители.Взаимодействие 

семейство-образователна институция“, РААБЕ; 

• „Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес“, 

БИТСП. 

     

       През 2020 г. 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“ – ПГ „Васил Левски“, 

ОУ „Христо Ботев“ с.Китанчево, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Вазово, ОУ „Отец Паисий“ 

с.Подайва, ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци, 

ПГСС „Хан Аспарух“ гр.Исперих, ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово, ОУ „Христо 

Ботев“ гр.Исперих, ДГ „Щастливо детство“ с.Китанчево, ДГ „Радост“ с.Подайва, 

ДГ „Кокиче“ с.Вазово, ДГ „Първи юни“ гр.Исперих, ДГ „Щастливо детство“ 
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гр.Исперих, ДГ „Мечо Пух“ гр.Исперих; 

❖  НП „Без свободен час“ – ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци; 

❖ НП „Иновации в действие“ – ОУ„Васил Левски“ с.Тодорово; ОУ „Отец Паисий“ 

с.Подайва; 

❖ НП „Заедно в грижата за ученика“ – ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва; 

❖ НП „Бизнесът преподава“ – ПГ „Васил Левски“ гр.Исперих и ОУ „Отец Паисий“ 

с.Подайва; 

❖ НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на 

предучилищното и училищното образование“ – ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих, 

ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих, ПГ „Васил Левски“ гр.Исперих,  ПГСС „Хан 

Аспарух“ гр.Исперих, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Вазово, ОУ „Христо Ботев“ 

с.Лудогорци, ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва, ОУ „Христо Ботев“ с.Китанчево.  

 

       През 2020 г. 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. 

       С цел осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и 

ограничаване на разпространението на КОВИД -19 училищата от община Исперих 

получиха допълнителни целеви средства от МОН.   

       През изминалата година Общинска администрация - Исперих осигури 

организационните предпоставки и условия за детското и ученическото хранене и за 

здравното обслужване на деца и ученици. С цел подобряване на качеството и 

разнообразието на храната,  детските градини и училищата реализираха проектни 

предложения по училищните схеми на Държавен Фонд „Земеделие“. 

        През годината продължи и дейността на разкритата трапезария  от БЧК  - „Топъл 

обяд “ в ПГСС “Хан Аспарух“ Исперих. 22 ученици в неравностойно положение ползваха  

услугата. 

       Училищата и детските градини от общината изпълниха и дейности 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 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 ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. 

Вазово за осигуряване на безплатен транспорт на деца и ученици, обучаващи се в 

Приоритетна област 4. Ресурси и продукция 
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училището. 

 

 

 

 

       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 2020 г. Исторически музей - Исперих подготви и експонира няколко тематични 

изложби с цел да информира и запознае жителите и гостите на община Исперих с 

богатото културно-историческо наследство на града и региона. За съжаление поради 

пандемичната обстановка много от предвидените в календарния план изложби и 

мероприятия, свързани с чествания,  не бяха осъществени. 

       Тези, които бяха реализирани са: 

 

• временна изложба отдел „Археология” „На кон или с прашка” 

• подвижна  детска работилница  „С баба Марта при децата” 

• мобилна изложба „Устрем от жарта на Лудогорието” ІІ-ри модул (посветена на 

поетесата Петя Йорданова) 

• Литературна среща, съпроводена с изложба „Странна сбирка от разкази” и 

„Невестино село” с автор  Венцислава  Великова от гр. Варна ( самоук творец) 

• Коледна онлайн работилница на тема Техники за изработване на коледна украса  

          

      През 2020 г. ИМ – Исперих беше домакин на  гостуваща изложба 

•   на Национален музей Васил Левски гр. Карлово „Всичко което съм сторил, 

сторих го за Отечеството” 

           Богатото минало на община Исперих беше представено от Исторически музей 

Исперих  на значими национални форуми и в публикации: 

• Участие на щанда на Министерството на туризма в Международна туристическа 

борса „Ваканция и СПА“ – гр.София през м. февруари 2020 г                       

 

• Исторически музей както всяка година беше заявил участие в Туристическите 

изложения в гр. Велико Търново и гр. Русе, но те бяха отменени поради влошената 

епидемиологична обстановка  

 

• Участие в национална научна конференция "Музейните колекции" с домакин РИМ 

Шумен - юли 2020 год 

• Участие в научна конференция "Книгата и образоваието - исторически аспекти и 

традици" с домакин РИМ Разград. Участието е осъществено чрез онлайн платформа - 

ноември 2020г 

• Участие в панаира на музейните изложби-панел "Мобилност на музейните 

колекции" с представяне на фотодокументална изложба "Петя Йорданова - устрем от 

жарта на Лудогорието". Участието е осъществено чрез онлайн платформа - ноември 

2020г 

• По покана на национално издание за туризъм в."Движение БГ"  са публикувани  

Приоритетна област 5. Наследство и туризъм 
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две статии:  "Тракийска царска гробница-път към безсмъртието" и "Исперих- 60 години с 

името на хан" 

•  Във в. "Екип 7" е публикуван материал  "Преди 60 години Исперих стана град, 

иначе си е такъв отдавна" , както и 60 на брой прес-съобщения за БТА, в."Екип 7", forum 

24, фейсбук страницата на Исторически музей. 

• Онлайн представяне на изложбата на ИМ-Исперих „Картичките от началото на ХХ 

век” – на фейсбук страницата на музея – 2 бр. 

           Отмяната на публични прояви, доведе до търсене на алтернативни пътища за 

културна комуникация. Заради сложната ситуация, за първи път от 2007 г. не се проведе 

по традиционния начин Европейска нощ на музеите през м.май, както и мероприятията в 

Дните на културно- историческото наследство, едно от които е  Панаирът на царевицата в 

края на м.септември и началото на м.октомври. Екипът  на Исторически музей се 

възползва от съвременните технологии, за да продължи диалога със своята публика, както 

и да привлече нова. Така от уюта на домовете си хората имаха възможност да "посетят" 

музея и да разгледат виртуално музейните обекти и интересни експозиции от фонда на 

културната институция отразени на фейсбук страницата на Историческия музей. 

 

           За поредна година проект на Исторически музей – Исперих за археологически 

разкопки е на първо място в списъка за финансова подкрепа в областта на недвижимото 

културно наследство за 2020 г. Благодарение на него през 2020 г. са реализирани 

проучванията на тракийския укрепен център „Хелис“ в Археологически резерват 

„Сборяново”. Вторият спечелен  проект е за целева подкрепа за консервационно-

реставрационни работи – отново за обект Тракийски град. Финансирането и на двата е от 

Министерство на културата на Република България, както и съфинансиране от 

Исторически музей – Исперих. В научните екипи участват специалисти от Историческия 

музей, като ръководители, зам. ръководители и членове. 

          Независимо от усложнената епидемична обстановка в страната музеят е бил отворен  

304 дни през 2020г. и е приел  общо 15 037 посетители, от които 1049 чужденци. Основно 

обектите са посещавани от български туристи. 
         
            ПРИОРИТЕТ: КУЛТУРА 
 

          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.  

          През 2020 поради епидемиологичната обстановка дейностите на читалищата бяха 

редуцирани.  

          НЧ “Съзнание 1891“ гр. Исперих работи по следните направления: 

          УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: 

          Арт-школа „Приложно изкуство“ с преподавател Жанина Йорданова до месец май 

2020 г.;  

          Детска музикална школа с класове по пиано, китара, солфеж и пеене с музикален 

ръководител Сийка Русева; 

          Кръжок „Художествено слово“ с преподавател Румяна Неделчева до месец май 2020 

г., а от м. октомври са сформирани  Кръжок „Художествено слово“  и  Кръжок „Бит и 

традиции“ с преподавател Нели Атанасова.  

 

 ЛЮБИТЕЛСКО – ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ: 

 

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

Любомиров, която обхваща ученици от 2 възрастови групи за музикално – танцова 



 

77 

 

подготовка и изява; 

           Детска формация за Хип-хоп танци с инструктор Назифе Щерева до месец май 2020 

г., а от м. октомври е сформирана Детска танцова формация за аеробни танци – зумба, 

аеробика, хип-хоп танци с инструктор Виктория Тодорова; 

          Балетна формация „ФОРТЕ” с преподавател танцово изкуство в занимания по 

интереси Милена Милева; 

          Детска вокална формация „Теменуга” с музикален 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; 

         Любителски театър „Борис Илиев“ с преподавател  Енита Василева; 

         Клуб по карате /джудо с инструктор Лъчезар Антонов; 

         Клуб „Авиомоделизъм“ с инструктор Васил Василев  - сформиран от м. октомври. 

         Група за руски и популярни песни с музикален ръководител Миланка Михайлова, 

корепетитор Величко Стоянов; 

         Група за народни танци – начинаещи /възрастни/ с хореограф Ивет Младенова, 

корепетитор Иван Любомиров. 

 

          В началото на отчетената година читалището в Исперих беше организатор на 

няколко културни изяви: 

          Концерт на школите и формациите към НЧ „Съзнание1891“ – гр. Исперих послучай 

1 март - Ден на самодееца и любителското художествено творчество. 

          Самостоятелни продукции на Детска музикална школа с класове по пиано, китара,  

солфеж и пеене с музикален ръководител Сийка Русева и Детска вокална формация 

„Теменуга” с музикален ръководител Виолета Чикова – Богатска. 

 

          След обявяването на извънредното положение, съобразявайки се с въведените 

санитарни мерки, в общината се организираха и реализираха мероприятия от местно 

значение, като празници на населените места, бележити годишнини, както и националните 

празници. През есента на 2020 г. поради  влошаване на епидемичната обстановка бяха 

преустановени всички мероприятия, които бяха залегнати в календарните планове на 

читалищата. 

 

          През 2020 г. с одобрени проекти на Министерство на културата по Програма 

„Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" са обновени 

библиотечните фондове на библиотеките към: 

- НЧ „Самообразование - 1930" село Делчево  

      Финансовата подкрепа, която получи  културната институция е в размер на 1213,84 

лева и са закупени общо 114 библиотечни документи – книги; 

- НЧ „Васил Левски 1936“ село Печеница  с  финансова подкрепа  в размер на 

1213,50 лв.  и закупени 125 библиотечни документи – книги. 

 

           През 2020 г.  Централна общинска библиотека „Петя Йорданова“ гр.Исперих 

продължи да бъде важно културно-образователно средище за града и региона. 

           През изминалата година броят на новонабавените заглавия от библиотеката е 1238  

и са на стойност 12 237,70 лв.  

          Новите заглавия са закупени в резултат на спечелен и реализиран  проект към 

Министерство на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност” – 2020 г.  
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          Всички новополучени книги са въведени в електронния каталог, а паралелно с това  

продължи и поддържането на традиционните каталози. 

          През изминалата година са абонирани 21 заглавия  - периодични издания на 

стойност 1383,16 лв, които ежегодно се обработват.  

 

          ПРИОРИТЕТ: СПОРТ 

          Масовият спорт, спортът в училище и детско-юношеският спорт в общината са 

необходими и задължителни компоненти в управленската ни програма.  

          През 2020 година в началото на пандемията бяха отменени всички спортни събития.     

          Впоследствие, след разхлабването на мерките, през летните месеци спортните 

клубове възобновиха своята дейност, спазвайки всички въведени противоепидемични 

мерки. 

          Средствата, които бяха предоставени от Община Исперих на регистрираните 

спортни клубове са в размер на 21 500 лв. 

          На територията на община Исперих през 2020 г. развиваха дейност следните 

клубове: 

   

№ Наименование на клуба Вид спорт 

1. СНЦ "Футболен клуб Левски - Подайва" с.Подайва футбол 

2. СНЦ “Училищен спортен клуб Ханове – 2018г. “ гр.Исперих училищен спортен клуб 

3. СНЦ "Спортен клуб по борба Осман Дуралиев" с.Китанчево борба 

4. СНЦ "Колоклуб Димитровец " гр.Исперих колоездене 

5. СНЦ "Волейболен клуб Хан Аспарух" гр.Исперих волейбол 

6. СНЦ "Училищен спортен клуб Васил Априлов" гр.Исперих училищен спортен клуб 

7. СНЦ "Спортен клуб по тенис на маса" гр.Исперих тенис на маса 

 

Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки 

 

 

         През отчетния период продължи успешното сътрудничество между Община Исперих 

и СНЦ „МИГ – Исперих“. След обявен през м. март първи прием на проекти по мярка 7.4  

ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА 

МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА към МИГ 

Исперих бяха подготвени и внесени 3 проектни предложения за няколко инфраструктурни 

обекта:  

 

1. Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община 

Исперих (М.Поровец, Беленци, Лудогорци, Г.Поровец и Лъвино) на обща стойност 

200 009,19 лв. без ДДС  

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

проекта ще се оформят 4-ри зони за отдих: 

Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки 
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• 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 зона за спорт в УПИ IV, кв.138 (ГРАДСКИ 

СТАДИОН) на обща стойност 327 604,83 лв. без ДДС. По проекта ще се изгради 

мултифункционална площадка и ще се обнови лекоатлетическата писта. 

            За втория прием по мярката в края на 2020 г. бяха подготвени нови 3 проктни 

предложения: 

     1.„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. 

      2.„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. 

Административната сграда ще бъде цялостно топлоизолирана, ще се направи ремонт 

на съществуващите тоалетни, ще се обособи и тоалетна за инвалиди. 

3. Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община 

Исперих (читалища в с. Вазово и с. Делчево) 

 

           През 2020 г. започна ползотворно партньорство и с бизнеса в града в лицето на 

„АГРОТАЙМ“ ЕООД с управител Иван Иванов. По тяхна инициатива и с техни средства 

беше разработен проект и започна изграждането на обществена тоалетна в гр. Исперих – 

УПИ VII, кв.73 по плана на гр.Исперих, на ул. „Хан Аспарух“ (открит пазар). Община 

Исперих се включи в дейностите със собствени средства на стойност 10 000 лв. за труд и 

механизация за изграждане на обект „Обществена тоалетна“. 

            По инициатива на двама общински съветници Дамян Милев и Юнуз Ахмед беше 

организирана кампания за почистване на паметника на Хан Аспарух. 

 

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, 
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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.               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. 

          IV. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския 

план за развитие през 2020 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. 

        Актуалната статистическа информация за 2020 г., необходима за изготвяне на 

социално-икономическия анализ към Годишния доклад обикновено не е налична в 

периода на изготвянето му. 

        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 2020 г. на различните отдели и ресори на общината. Необходимо е при 

разработването на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 да се 

разработи по-ефективна 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 
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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. 

 

           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 ПИРО за периода 2021-

2027 г.  

                         

           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 
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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 бяха планирани приоритетните проекти 

за програмен период 2014-2020 г, които ще се реализират на територията на община 

Исперих. 

                   

          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 2020 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 и създалата се сложна обстановка, покрай пандемията от КОВИД -19. Община 

Исперих продължи успешно реализацията на одобрените проекти и успя да реши в голяма 

степен един от ключовите проблеми на гр.Исперих от последните години – ремонт и 

рехабилитация на основни пътни артерии в града. 

          Реализираха се и много проекти в социалната сфера, насочени към предоставяне на 

услуги на най-уязвимите групи от населението на общината. 

           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 бъдещия План за 

интегрирано развитие на община Исперих. 

           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 и включването им по-активно в планирането на 

дейности и политики, 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 
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икономическо взаимодействие с останалите общини от региона за разработване на 

интегрирани териториални концепции; 

• 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;  

• 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.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

Моля становището на постояната комисия. 
 Заповядайте г-н Мюсреф . 

 

Гюнел Мюсреф–  председател на ПК по « Регионална политика, Европейско 

развитие и етнически въпроси» 

На заседание на ПК по „ Законност и обществен ред“ проведено на 22.04.2021г. от 

13.30ч. след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, Европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси към вносителя имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 29 29 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 203 

 

            На основание: чл. 23, т. 4 и чл. 24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.21, 

ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от ЗМСМА  

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

        1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския 

план за развитие на Община Исперих за 2020 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 2020 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 особено важен за региона отрасъл на икономиката – 

туризма. 

          Трудовият пазар и съответстващата му икономическа конюнктура през 2020 г. в 

района на Дирекция „Бюро по труда”/ДБТ/ - Исперих се характеризира с наченки на 

променени досегашни приоритети, определящи картината на трудовия пазар за периода 

като относително спокойна и без напрежение, което се наблюдава от известно време. В 

края на периода се наблюдава нормализиране на трудовия пазар при запазване и наемане 

на работна сила, развиваща се в ситуация на действаща пандемия в страната на КОВИД 

19, определено като катализиращ елемент на икономическа криза. 

 

          В броя на СРМ обявени през 2020 г. се наблюдава спад спрямо тези обявени през 

предходния период на 2019г., 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 и запазена 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, и при добри условия. 

         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 наблюдават дейности, свързани с традиционото обявяване на СРМ от 

работодатели със сезонен характер на производство, но в по-малък обем. Продължава да 

се наблюдава, въпреки това, устойчивост на основните количествени показатели, 

характерни за региона, които не са повлияни сериозно от икономическата конюнктура. 

           Запазва се проявяващото се съотношение на трудовоия пазар с превес на 

предлагането над търсенето на работна сила, съобразно съществуващата ситуация. 

           ДБТ - Исперих е локализирано в област с висок процент на безработица, с 

определено сезонен тип икономика и обслужва безработицата в две общини – Исперих и 

Самуил  с 38 населени места –  1 град  и 37 села.  

           Населението в района на ДБТ e 29 697 души, като за община Исперих е 22 692 

души. 

 Разпределението по полов признак и трудова активност са както следва: 

                                                                                                                                        Таблица 1 
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   По данни на ТСБ гр.Разград на база последно преброяване на населението в 

страната от 2011г..  

По признак пол разпределението на населението в района на ДБТ е 50,1 % жени и 49,9% 

мъже. 

      Образователната структура на населението е следната: 

• с висше и полувисше образование              2076    -     7,7%; 

• със средно                                             7982    -   29,5%; 

• с основно                10535  -   38,9%; 

• с начално                                                    4600    -   17 % 

• с по ниско от начално                                   1909    -    7 % 

 Общо:                                                                27102  -   100.00% 

           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  за ДБТ  е 11 521 , в т.ч за Община Исперих е - 9113 души. Това представлява 

39% от цялото население  в района и 100% от това в трудоспособна възраст. 

             РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦА към 31.12.2020г. на територията, обслужвана 

от ДБТ, е 14,1 %. Сравнено с края на аналогичния отчетен период за 2019г., когато 

равнището на безработица е 15,7% то бележи намаление с 1,6 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, което е 

6,71%.  

РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА КЪМ 31.12.2020Г. В ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ: 

Община 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. Изменение /+ или –/ 

Исперих 11 13,1 - 2,1 

За района 14,1 15,7 - 1,6 

За страната 6,71 5,93 + 0,78 
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Забележка: Източник на данни се базира на последното преброяване от 2011г. и 

информационен бюлетин на ЦУ на АЗ. 

Регистрирана безработица към 31.12.2020 г. в ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ : 

 

Община 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. Изменение /+ или –/ 

Исперих 1001 1192       - 191 

За района 1619 1804       - 185 

За страната 220 292 194 715  + 25 577 

Забележка: Източник на данни се базира на последното преброяване от 2011г. и 

информационен бюлетин на ЦУ на АЗ. 

Структура на безработицата по пол, възраст и образование  

 

СТРУКТУРА ПО ПОЛ 

 

Структура на регистрираните безработни към 31.12.2020г. 

 

         През отчетния период се запазва тенденцията на преобладаваща женска 

безработица, която се наблюдава от 1991г. Към 31.12.2020г. броят на жените 

възлиза на 817-50,5% от всички регистрирани. В община Исперих безработните 

жени са 488/48,8%/. Безработните жени преобладават в групата без квалификация – 

65,9 спрямо общия брой на регистрираните жени, тези с основно и по – ниско 

образование са  58,8% 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 

155 – 9,6 % от всичко регистрирани, сред тях  83 – 53,5 % са жени /спрямо общия 

брой лица от рисковите групи/. 

 

ЖЕНСКА БЕЗРАБОТИЦА КЪМ 31.12.2020 г. в ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ  

Община 31.12.2020г. 31.12.2019г. Изменение/+или-/ 

Исперих 488 662       - 174 

За района 817 1013       - 196 

За страната 123 519 109 294 + 14 225  

Забележка: Източник на данни се базира на последното преброяване от 2011г. и 

информационен бюлетин на ЦУ на АЗ. 

ВЪЗРАСТОВА  СТРУКТУРА  

СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА ПО ВЪЗРАСТОВ ПРИЗНАК 

        /брой лица и %/ 
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         Възрастовата структура на регистрираните безработни лица се отличава с най-високи 

абсолютни и относителни стойности при регистрираните безработни във възрастовата 

граница над 55г.: 513 – 31,7% към 31.12.2020г. и на другата група в неравностойно 

положение от 50 до 54 г.: 278 – 17,2%. 

         Относителният дял на младежите  до 29 години е 10,7% /174 лица /от всички 

регистрирани, при 10,6% - 192 лица за същия период на 2019г. 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 – 301 лица – 20% от всичко постъпили на работа през периода са младежи до 29г., 

при 276 – 18, 8% за същия период на 2019г., отбелязва се сравнително запазване на ръста, 

при наблюдавана за периода активност и повишаване на заетостта, 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 50 години в рамките на 791 – 48,9 % от общия брой регистрирани, води до трайна 

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

програми за заетост. 

 

          ПРОФЕСИОНАЛНА СТРУКТУРА  

          Характеризира се с висок и устойчив относителен дял на регистрираните лица от 

региона без специалност и професия –  1044 – 64,5 % от общата съвкупност на 

безработните лица. 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА ПО ПРОФЕСИОНАЛЕН 

ПРИЗНАК 

показатели 31.12.20 % 31.12.19 % 

а 1 2 3 4 

с раб. проф. 434 26,8 472 26,2 

специалисти 141 8,7 142 7,9 
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     /брой лица и %/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За община Исперих се запазват високите абсолютни стойности на регистрираните 

безработни без квалификация.  

 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 първичният пазар. Продължава успешното 

прилагане на програмите по ОПРЧР в община Исперих и реализирането на проекти 

«Обучение и заетост на младите хора» и «Обучение и заетост» за работодатели от частния 

сектор.Успешно се изпълняват в състояние на променената от КОВИД-19 обстановка 

регионалните програми за двете общини, както и проект «Работа».  

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

Проект «Работа». Активно се прилагат новите мерки за справяне с пандемията в лицето на 

«Заетост за теб», «Запази ме», ПМС 151 и РМС 429. Въпреки негативните тенденции, 

оказващи въздействие на икономическите процеси свързани с кризисните явления  и 

съпътстващите ги признаци, се наблюдава процес на заетост, което дава възможни 

переспективи за моментно запазване на равнището на безработицата от всички отрасли, 

основно от търговията и услугите, процес който ще се запази с типичната тенденция на 

интензивност в следващото тримесечие на 2021г. с различни амплитудни стойности. 

          Към 31.12.2020г. се запазва наблюдаваната тенденция към увеличение  броя на 

лицата от групата без квалификация в абсолютни стойности, което потвърждава 

устойчивото присъствие на тази група в рисковата част на пазара на труда сегментиращо-

определяща и трудовата им реализация. 

РЕГИСТРИРАНА БЕЗРАБОТИЦА БЕЗ КВАЛИФИКАЦИЯ И СПЕЦИАЛНОСТ КЪМ 

31.12.2020г. 

В ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ: 

                                 /брой лица и абс.прираст/ 

община 31.12.2020г. 31.12.2019г. Изменение /+ или -/ 

Исперих 631 777 +  87 

За района 1044 1190 -  132 

Забележка : Източник на данни – информационна система на ДБТ- Исперих  

 

без специалност 1044 64,5 1190 66 

Общо   1619 100% 1804 100% 
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  Наблюдава се тенденция на намаляване на регистрираните в община Исперих,  като 

това е резултат от доброто функциониране на местните икономики и продължаващ процес 

на регистрация на лица, работили извън територията на общината. 

БЕЗРАБОТНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ КЪМ 31.12.2020г. В ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ 

                  /брой лица и абс. прираст/ 

общинa 31.12.2020г. 31.12.2019г. Изменение /+ 

или -/ 

Исперих 116 112       +    4 

ЗА РАЙОНА  141 142 - 1 

Забележка: Източник на данни – информационна система на ДБТ-Исперих. 

          ВХОДЯЩИЯТ ПОТОК безработни лица през 2020 г. е общо 2131 (в т.ч. 

новорегистрирани 2103 и 28 с възстановена регистрация), при 2057 за същия период на 

2019г. Налице е  увеличение от 74 лица, като изразена величина с характерен  повишаващ 

се темп . 

          НОВОРЕГИСТРИРАНИТЕ  ЛИЦА СА 2103 , без тези с възстановена регистрация, 

като имат следната структура:  

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

„Услуги” –  874 (41,6%),  от отрасъл „Държавно управление” – 478 (22,7%), следван от 

отрасъл  “Търговия и ремонт на автомобили“- 188 (8,9%).  

 Следващ по обхват е Сектор „Индустрия” – 331 (15,7%), отрасъл “Преработваща 

промишленост” – 242 (11,5%).  

 Следват групите на лицата с прекратени трудови правоотношения по инициатива на 

работодателите от Сектор „Аграрен”– 238  

         Търсене на работна сила  

         Движение на работните места  

         Обявените през 2020 г. свободни работни места (СРМ) общо на първичния  и 

вторичния трудов пазар са 681 при 674 за същия период на миналата  година.  

          Спрямо аналогичния период на предходната година се наблюдава леко увеличение 

на общо обявените в ДБТ СРМ със 7 (1%). Въпреки продължаващия процес на 

задълбочаваща се рецесия, местният пазар е със запазени относителни стойности за 

периода. При наблюдаван спад се показва стабилност в обявените работни места основно 

на първичния пазар в сектора на селското стопанство. За разлика от предишните периоди 

през настоящия се намалява влиянието на действащите схеми по ОП «РЧР», въпреки това 

са от значение за местния пазар на труда. С най-голяма тежест по отношение на заетост за 

периода и за следващият период ще бъде първичния пазар и с различна амплитуда, като 

това не изключва и прилагането на схемите по ОП «РЧР 2014-2020» и други програми за 

заетост, заложени в НПДЗ 2020г..  
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         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 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, фирми от производствения бранш като 

“Айваз Н” ООД и др. 

       Въпреки неблагоприятните икономически фактори тези фирми стоят стабилно на 

пазара и развиват дейност. През периода няма новорегистрирани 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 2020г. са 407, при 527 за същия 

период на 2019г.  

      Спрямо аналогичния период на 2019г. се наблюдава намаление със 120 места на 

първичния пазар (22,8 %). Относителният им дял в общата съвкупност на обявените в БТ 

СРМ е 59,8% при 78,2%  за периода на 2019 г. 

   Заявени СРМ през  2020г.                                                                                                                                                                                                    

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Преобладаващо търсене на труд на първичния пазар през 2020г. 

Показатели I 

 

II III IV V VI VII VIII IX IX IX IX Общо 

Заявени СРМ 33 29 91 76 67 83 73 30 70 48 54 20 681 

На първичен    

пазар 

33 22 29 64 41 60 13 23 40 27 37 18 407 

По 

насърчителни 

мерки 

0 0 9 0 0 4 1 0 5 21 0 0 40 

Програми за    

заетост 

0 7 53 12 26 19 59 7 25 7 17 2 234 

В т.ч.ОП РЧР 0 1 4 1 0 0 26 7 0 3 2 2 46 
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    Фирми, предприятия обявили 

над 5 СРМ 

СРМ Вид   

собственост 

професии 

ЕООД «Агротайм » гр.Исперих 75 частна селскостопански 

работници 

 Община Самуил 12 общинска Лични асистенти 

«Пилко» ЕООД гр.Разград 61 частна Разфасовач 

« Хан Аспарух» АД 11 частна Работник обслужващ 

промишленото 

производство. 

 Община Исперих 72 общинска Лични асистенти 

 

      Най-търсените професии от работодателите през периода са:  

- селскостопански работници, в т.ч механизатори; 

- разфасовач.; 

- лични асистенти; 

- работник, обслужващ промишленото производство. 

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

за заетост) през анализирания период са 234. За същия период на миналата година техният 

брой е 147, налице е увеличение с 87 СРМ. Делът им възлиза на 34,4% от общия брой 

обявени СРМ, при 21,8% за същия период на предходната година, което показва 

тенденция за периода на повишаване делът на обявените места на вторичния пазар.  

      По форма на продължителността на трудовите договори, възникнали на основание 

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

      Активна политика по заетостта 

2. Посреднически  услуги по заетостта през  2020г.  

 

        1.1 Работа с работодател 

       Посредническите услуги на ДБТ – Исперих са насочени към 434 переспективни 

фирми /при 403 за периода на 2019г/. 

       Новокартотекирани са 28 работодатели  през 2020г. 

        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. 

Период  Контакти с работодатели 

Във фирмите в БТ, в т.ч. 

по телефона 

Общо 

ПУЗ I- IX 2020г. 330 174 504 

ПУЗ I- IX 2019г. 270 153 523 

Изменение:             + 60         + 21   - 19 

         1.2 Работа с ТРЛ 
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          -   Проведени трудови борси през отчетния период. 

          Към 31.12.2020г. е проведена 1 обща трудова борса на територията на ДБТ-Исперих. 

          -   Резултати от 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 31.12.2020г. има 134 консултирани  лица по подадени заявки в европейската 

мрежа за заетост. 

 

        2. Професионално  ориентиране и обучение на възрастни  

      

 2.1. Професионално ориентиране 

 

 През 2020 г. 244 търсещи работа лица са получили индивидуално професионално 

информиране и консултиране. В групови форми за професионално ориентиране за 

периода са включени 487 лица,от тях 405 са получили  услуга в Ателие за работа. 

 2.2. Обучение на възрастни  

 В обучение през отчетния период на 2020г. са включении 110 безработни лица, 106 

са приключили  обучение за 2020г., при 142 безработни лица приключили обучение за 

2019г. 

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРИЛАГАНАТА АКТИВНА ПОЛИТИКА ПО 

ЗАЕТОСТТА 

Икономическата криза продължава да оказва своето влияние върху икономическите 

процеси, както на национално, така и на регионално ниво, с променливи амплитуди. 

Тази картина се характеризира с различни амплитудни разлики през четвърто 

тримесечие на 2020г. Запазва се тенденцията на променящи се икономически стойности, 

които обуславят от своя страна и степента на активната политика на пазара на труда. През 

отчетния период се наблюдава повишен интерес спрямо мерките и програмите за заетост, 

в т.ч. и новите за овладяване на епидемичната обстановка. Продължи да нараства 

интересът по отношение на програмите за заетост, заложени в НПДЗ 2020г., и по 

изпълнението на действащите схеми на ОП”РЧР”- „Обучение и заетост на младите хора 

компонент II и „Обучение и заетост” компонент II, както и по Проект „Родители в 

заетост”.  

В условията на сравнително нисък икономически ръст на икономиката, новите схеми 

по ОП”РЧР” продължават да имат своето място като решение за заетост и мярка, целяща 

да снижи нивото на безработица и така да даде препитание на най-уязвимите лица в 

неравностойно положение, особено в малките населени места, където липсва препитание, 

въпреки това се наблюдава ръст на заетост на първичния пазар, което налага да се насочат 

усилията към работодателите, като се стимулират посредством финансови инструменти, 

за да се повиши БВП и заетостта.   

Водеща по отношение на активната политика през отчетния период е стартиралата 

НП      «Предоставяне на грижи в домашна среда», основно за общините с цел  обгрижване 

на лица в неравностойно положене от безработни лица. Очертава се тенденция на 

предпочитание към схемите по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, което ще продължи 

и през следващия период. 

През периода по схема по ОП”РЧР”2014-2020 - „Обучение и заетост на младите 

хора”, активно се работи в община Исперих.  

Като водещ проблем от постоянен характер може да се подчертае  продължаващия 

спад на броя подходящи бенефициенти в групите, захранващи програмите и мерките.  

Спадът се дължи на липсата на достатъчен брой безработни лица, отговарящи на 
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условията за различните програми, както и намаляване на броя на лицата на месечно 

подпомагане, основен източник за повечето от тях. 

Продължаващата епидемична обстановка породена от КОВИД 19 наложи нови 

стандарти на поведение и действие на бизнеса в тази непозната до сега среда. С цел 

преодоляване на последствията се приложиха мерки за справяне с кризата. 

В тази връзка се прие и действа ПМС 55, с което се приложи мярката 60/40, която 

продължи своето действие през този период.  

Целтта на мярката е да запази заетостта на работещите във  фирмите и тяхната 

конкурентноспособност при излизане от кризата. От тази мярка се възползваха 7 фирми, в 

лицето на „Хан Аспарух” АД за 633 лица - основно във фаянсовото производство, ” 

Ахинора стил” ЕООД за 14 шивачки, „ Ахинора” АД за 16 шивачки, „Специални телове” 

ООД за 3 заети, „Джин Ху” ЕООД за 13 търговски работници, ЕТ „Юлия Кючюкова” за 2 

работници в автомивка и за едно лице в ЕТ ”Фера” – работник. С тези мерки се запази 

заетостта на заетите в тях, като с най-голяма тежест са фирмите от производството на 

фаянсови изделия и шивашките работници. 

През периода активно действат още мярката по ПМС 151, както и по РМС 429.  

По ПМС 151 през четвъртото тримесечие са кандидатствали и са одобрени 6 

работодатели за запазване на 96 работни места. С най-голям брой са „Ахинора” АД – 34 

работни места, „Ахинора стил” ЕООД за 27 работници, ”Скай май формс” ЕООД за 12 

работни места. 

Стартира също Проект „Заетост за теб”, с цел да се увеличи заетостта във фирмите 

запазващи позиции на пазара. Три от фирмите, възползвали се от ПМС 55 продължават и 

по ПМС 151. 

В Проект „Заетост за теб” през периода са подали заявки 18 работодатели за 43 СРМ. 

С най - много заявени СРМ са:  „Добруджа КИТ” ООД с 15 СРМ, „”Тракция” АД  за 

5 СРМ и „Мерт макс” ЕООД за 4 СРМ. 

В края на периода стартира нова мярка за запазване заетостта в лицето на „Запази 

ме”.  

Към 31.12.2020г. от нея са се възползвали 6 фирми за 29 заети лица. С най – голям 

брой са „Мега шанс груп“ ЕООД за 15 работника и „Арен груп” ЕООД за 4 работни места. 

Все още в ДБТ присъстват лица, преминали курсове за квалификация, но без трудова 

реализация. Продължава да стои потребността от страна на работодатели в епизодични 

случаи на търсене на професии със специфичен характер, например инженерни 

специалности от хранително- вкусовата или машиностроителната промишленост, и 

въпреки това не се забелязва интерес към мярката за обучение по заявка на 

работодателите по чл.63 от ЗНЗ, въпреки разширеният й обхват на фирми от среден тип.  

Стартирането на програми за заетост и обучение задължително трябва да се 

предхожда от предварително проучване на съществуващите и бъдещите потребности, 

наличните подходящи бенефициенти и прогнозата за ефективна реализация на местния, 

националния и европейския пазар, особено в момента на действаща криза и нейните 

спецефични особености, проявяващи се на местния пазар. 

Особено внимание през следващите периоди ще се отдаде на ОП ”Развитие на 

човешките ресурси”, която  действа и се развива през програмния период 2014-2020г., със 

стартиралите операции към нея,  програма с доказан потенциал, отговарящ на очакванията 

на  работодателите и то не само в процес на икономическа криза, а като цяло за Р 

България, но тя не трябва да бъде с ролята на панацея по отношение на трудовия пазар, а 

да бъде спомагателно средство за устойчива заетост при наемането на работна сила. 

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

план за развитие 2014-2020    

 Стратегическата роля (мисия) на община Исперих за осъществяване на визията за 
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бъдещето на общината - Инвестиции, Стабилност, Просперитет, Екологологичност, 

Растеж, Идентичност и Хармоничност (ИСПЕРИХ), 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 

        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. 

 

 

Приоритетна област 1. Фокуси на растеж 

 

         В рамките на приоритетната област се поставя акцент върху инфраструктурни 

подобрения и осигуряване на привлекателни складови и производствени терени.  

         Пълното усвояване потенциала на представения фокус включва 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. 

 

3. Рехабилитация на уличната мрежа по населени места на общ. Исперих  

• През 2020 г. е извършен текущ ремонт на стойност 293 762,28 лв. с ДДС със 

средства от републиканския бюджет на следните улици по населените места на 

Приоритетна област 1. Фокуси на растеж 
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общ. Исперих: 

- с. Старо селище – ул. „Захари Стоянов” от ОК 70 до ОК 69  - 32 

934,49лв. с ДДС 

- с. Подайва – ул. „Борис Савов” от ОК 24 до ОК 60, ул. „Дянко 

Стефанов” от ОК 108 до ОК 109, ул. „Гео Милев” от ОК 120 до ОК 170 

и ул. „Осми март” от ОК 119 до ОК 120 – 104 355,72лв. с ДДС 

- с. Китанчево – ул. „Шипка” от ОК 106 до ОК 108 и ул. „Гео Милев”  от 

ОК 41 до ОК 118 – 39 693,55лв. с ДДС 

- с. Лъвино – ул. „Драва” от ОК 44 до ОК 99 – 36 878,74лв. с ДДС 

- с. Печеница – ул. „Добруджа” от ОК 11 до ОК 16 – 33 334,16лв. с ДДС 

- с. Средоселци – ул. „Светлина” от ОК 8 до ОК 24 - 31 625,25лв. с ДДС 

- с. Вазово – ул. „Ал. Стамболийски” от ОК 51 до ОК 134 – 14 940,37лв. с 

ДДС 

• През 2020 г. е извършен текущ ремонт на стойност 6 806,38 лв. с ДДС със средства 

от ПМС на ул. „Лудогорие” и ул. „Янтра”, с. Делчево 

4. Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Исперих  

• През 2020г. с целева субсидия от републиканския бюджет на стойност 391 572,96 

лв. с ДДС е извършен  текущ ремонт на следните улици в гр. Исперих:  

- ул. „Стара планина“ от ОК 336  до ОК 586 и от ОК 357 до Ок 337  - 

194 295,65лв. с ДДС 

- ул. „Христо Ясенов” от ОК 346 до ОК 342 (участък от ул. „Д. Полянов“ 

до ул. „Ахинора”) – 83 240,36лв. с ДДС 

- ул. „Братя Миладинови” (участък от ул. „Ахинора“ до ул. „Черни връх“) 

от ОК 319 до ОК 290 – 23 481,20лв. с ДДС 

- ул. „Иван Кръстев“ от ОК 384 до ОК 438 (участък от ул. „Хр. Ботев“ до 

ул. „Хр. Смирненски“) – 19 312,73лв. с ДДС 

- Тротоари ул. „Ал. Стамболийски” – 31 962,18лв. с ДДС 

- Тротоари ул. „Вежен” – 39 280,84лв. с ДДС 

• През 2020г. със средства, предоставени на Община Исперих с ПМС на стойност 

992 807,06 лв. с ДДС е извършен  текущ ремонт на следните улици в гр. Исперих: 

- ул. „Янтра” от ОК 23 до ОК 123  - 311 191,78лв. с ДДС 

- ул. „Средна гора“ от ОК 445 до ОК 336 (участъкът от ул. „Н. Й. 

Вапцаров“ до  ул. „В. Левски“) и от ОК 357 до Ок 359  - 259 385,38лв. с 

ДДС 

- ул. „Ком“ от ОК 219 до ОК 516 – 45 290,78лв. с ДДС 

- ул. „Бузлуджа“ от ОК 236 до ОК 226 (участък от ул. „Хан Аспарух“ до 
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ул. „Арда“) – 152 970,17лв. с ДДС 

- ул. „Христо Ботев” от ОК 541 до ОК 369 (участък от ул. „Лудогорие“ до 

ул. „Д. Полянов“) и от ОК 368 до ОК 367 (участък от ул. „Гео Милев“ 

до ул. „Ахинора“) – 105 344,64лв. с ДДС 

- ул. „Родопи” от ОК 574 до ОК 591 (участък от ул. „Лудогорие“ до ул. 

„Хр. Ботев”) – 53 453,68лв. с ДДС 

- Триъгълното кръстовището на ул. „ Арда” и ул. „Ахинора” ОК 286,ОК 

288, ОК 291 – 30 389,62лв. с ДДС 

- ул. „Васил Левски” (участък от ул. „Н.Й. Вапцаров“ до ул. „Хр. Ботев“) 

– 18 195,74лв. с ДДС 

- ул. „Огоста” от ОК 23 до ОК26 – 16 585,27лв. с ДДС 

• Ремонтирани улици в гр. Исперих през 2020 г. по подмярка 7.2 на Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. – „Хан Аспарух“, „Искър“,  част от 

„Христо Ботев“ и тротоари по ул. „Хан Аспарух“ на стойност 1 173 325,83 лв.  

• “Изготвени технически проекти за основен ремонт на улици по населени места на 

Община Исперих, на стойност 34 178,30лв. с ДДС – Капиталови разходи: 

1. Подобект - ул. "Чумерна" от ОТ 37 до ОТ 39 – приблизителна дължина 240m и 

ул.“Освобождение“ в с. Бърдоква, от ОТ 35 до ОТ 38 – приблизителна дължина 

133m;  

2. Подобект - ул. "Марица" в с. Делчево, от ОТ 18 до ОТ 20 – приблизителна 

дължина 230m;  

3. Подобект - ул. "Еделвайс" в с. Духовец, от ОТ 44 до ОТ 65 – приблизителна 

дължина 460m;  

4. Подобект - ул. "Беласица" в с. Китанчево, от ОТ 72 до ОТ 103 – приблизителна 

дължина 520m;  

5. Подобект - ул. "Васил Левски" в с. Лъвино, от ОТ 53 до ОТ 105 – приблизителна 

дължина 420m; 

6. Подобект - ул. "Васил Априлов" в с. Малко Йонково, от ОТ 143 до ОТ 169 – 

приблизителна дължина 390m;  

7. Подобект - ул. "Здравец" в с. Подайва, от ОТ 27 до ОТ 116 – приблизителна 

дължина 315m;  

8. Подобект - ул. "Родопи" в с. Средоселци, от ОТ 21 до ОТ 36 – приблизителна 

дължина 410m;  

9. Подобект - ул. "Захари Стоянов" в с. Старо селище, от ОТ 50 до ОТ 74 – 

приблизителна дължина 210m;  

10. Подобект - ул. "Янтра" в с. Тодорово, от ОТ 40 до ОТ 78 – приблизителна 

дължина 400m; 

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

детски ясли и градини, общинска администрация и др. 

• Изградена Рампа за хора с увреждания към сграда "Ритуална зала, Библиотека и 

Музей", в УПИ XII, кв. 135, по плана на гр. Исперих, на стойност 7 806,34 лв. с 

ДДС – финансирана от Агенция за хората с увреждания към МТСП.  

• Изградена Автоспирка в с. Лудогорци, на стойност → 4 000,00лв. с ДДС – със 

средства от Капиталови разходи. 
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• Започна изпълнението на Проект „Разкриване на Център за подкрепа на лица с 

увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в 

гр. Исперих“ с безвъзмездно финансиране в размер на 999 994.57 лв., осигурено по 

Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“, процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - 

Компонент 2“ на ОП “Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. 

 

 

 

                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. 

 

        Четири проекта на Община Исперих спечелиха финансиране от бюджета на 

Националната кампания „За чиста околна среда – 2020 ” 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 се предоставят 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. 

        На територията на Община Исперих през 2020 г. са финансирани следните проекти: 

5. ,,Създаване на зона за спорт, отдих и игри“ в с.Яким Груево, община Исперих на 

стойност 9960,00 лв., с бенефициент Кметство с.Яким Груево, общ.Исперих. 

6. ,,Да почистим и облагородим парково пространство и да създадем зона за отдих и 

игри“ в с.Духовец, общ. Исперих на стойност  9957,20 лв. с бенефициент Кметство 

Духовец, общ.Исперих 

7. „Обичам природата и аз участвам“- Детска градина „Кокиче“ с.Йонково, 

общ.Исперих на стойност 4988.00лв, с бенефициент ДГ “Кокиче“ с.Йонково, общ. 

Исперих 

8. „Обичам природата и аз участвам“- ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва, общ.Исперих на 

стойност 4965.00лв, с бенефициент ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва, общ. 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 

Приоритетна област 2. Села и периферни територии 
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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.  

              Здравното обслужване на населението се осъществява от лечебни заведения за 

болнична и извънболнична помощ. 

 

III. Болнична помощ 

 

     „Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД  - с капацитет 110 

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

общини – Главиница, Дулово, Самуил и Завет. Разполага с квалифицирани лекари и 

предлага лечение по договор със Здравната каса. 

       Лечебната дейност се осъществява в следните отделения и клинико-диагностични 

структури, както следва: 

        

      Отделения с легла : 

2. Отделение по вътрешни болести - в отделението се осъществява дейност и  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  

 

     Отделения за продължително лечение или рехабилитация: 

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

        

IV. Лечебни заведения за извънболнична помощ 

 

       1.  Първична  извънболнична медицинска помощ 

▪ Амбулатория за първична медицинска помощ - индивидуална практика - 7 
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▪ Амбулатория за първична медицинска помощ – лекари по дентална  медицина: 

➢ индивидуална практика - 11 

➢ групова практика  по дентална помощ - 1 

      2.  Специализирана извънболнична медицинска помощ 

▪  Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика – 

14 

▪  МЦ „Медика – 2009” ЕООД – 1 

      3. Медико – технически лаборатории  

▪ „Самостоятелна медико - техническа лаборатория Корона” ЕООД   

 Спешна медицинска помощ 

           На територията на община Исперих функционира Филиал за спешна медицинска 

помощ към ЦСМП - Разград 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. 

           Здравни кабинети 

В детските градини и училищата на територията на Община Исперих са обособени 

и оборудвани 23  здравни кабинети, в които работят 14  медицински специалисти 

/медицински сестри и фелдшери/. 

      Здравни медиатори 

      За здравните нужди на уязвимите малцинствени групи от населението в Община    

Исперих  работят 2 здравни медиатори.  

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. 

 

❖ В гр. Исперих функционира Детска ясла „Малечко Палечко“ с четири дневни 

яслени групи, в които медицински специалисти, педагог и детегледачи 

осъществяват дейности по отглеждане, възпитание и обучение на деца до 

тригодишна възраст.В края на 2020  година децата посещаващи яслата са 80. 

 

❖ В община Исперих функционира  Детска млечна кухня  към  Детска ясла 

„Малечко Палечко“ 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. 

 

❖ Проекти в областта на интегрираните здравно - социални услуги: 

   

         Проект № BG05M9OP001-2.040-0028, процедура BG05M9OP001-2.040 

„Патронажна  

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване”. Проектът цели подобряване 

качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и 

възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на 
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подходящ капацитет за предоставянето им. 

Общата стойност на проекта е 175 359,20лв., от които 149 055,32 лева (85%) 

европейско финансиране и 26 303,88 лева (15%) национално съфинансиране. 

Срок за изпълнение на проекта: 15 месеца  от 01.06.2019 г.  до  01.09.2020 г.  

 В рамките на проекта са назначени 20 социални асистенти и 5 медицински 

специалисти, които предоставят почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете 

на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, 

по предварително разработен график - до 2 часа дневно, в зависимост от техните нужди.  

 

            Договор №BG05M9OP001-2.101-0090/21.04.2020 г. 

  Проект BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за независим и достоен 

живот” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014 -2020 г. 

  Общата цел на операцията е подобряване на качеството на живот и 

възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез 

осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и предоставяне на услуги за 

преодоляване на последиците от коронавируса. 

  Общата стойност на проекта е 134 070,00лв., от които 113 959,50 лева (85%) 

европейско финансиране и 20 110,50 лева (15%) национално съфинансиране. 

  Продължителност на дейността: до  31.12.2020 г. 

 Дейността по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания – Компонент 3" е насочени към възрастни хора над 65 г. с 

ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и 

техните семейства, възрастни в риск, като по този начин се защитава обществения интерес 

и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.  

Услугите за лицата по домовете включват доставка на храна, хранителни продукти и 

продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите 

или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, 

заявяване и получаване на неотложни административни услуги 

Брой лица от целевите групи, които са включени в проекта: 168 потребители. 

 

         Договор № BG05M9OP001-2.103-0022/21.08.2020 г. 

Проект BG05M9OP001-2.040-0028 „Патронажни грижи за независим и достоен 

живот” по процедура BG05M9OP001-2.103  “Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания – Компонент 4” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”  2014 -2020 г.  

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG05M9OP001-

2.103 „Патронажна  грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4” е 

60 429,60 лв., от които 51 365.16 лева (85%) европейско финансиране и 9 064.44 лева 

(15%) национално съфинансиране. 

Основни дейности по Компонент  4: 

Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги. 

Срокът за изпълнение на дейностите по Компонент 4 е 6 месеца, считано от 

02.09.2020г.  

  Целеви групи 

• Възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

• Хора с увреждания и техните семейства. 

 

Мярка 3.3. Изграждане на липсващата инфраструктура за 

деинституционализация на социалните грижи  и Мярка 3.4. Продължаване на 
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инициативите за социално включване, достоен живот и пълноценна заетост на 

групите в неравностойно положение 

 

Общинското ръководство води съзнателна и последователна политика в подкрепа 

на своите граждани, изпаднали в неравностойно положение. Съгласно разработения  

Годишен план за развитие на социалните услуги, основната задача на Община Исперих е 

планиране, развиване и предоставяне на качествени социални услуги. 

През 2020 г. на територията на Община Исперих  продължават да функционират:  

 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 следните социални услуги: 

• 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; 

• Център за работа с деца на улицата. 

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, специалист социални дейности и преките 

ръководители на социалните услуги .  

Социалните услуги в КСУДС «Лудогорие» за 2020 г. се предоставят на І, II и ІІІ 

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

Община Исперих, област Разград, ул. «Васил Левски « №72, квартал 29 УПИ І по 

регулационния план на града, Акт №6388/04.04.2017 г.  и Акт №4758/03.12.2010 г. за 

публична общинска собственост.   

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  2020 година КСУДС «Лудогорие» има утвърдена численост на щатния персонал 

54.5 щата, от които 34.5 специалисти за работа с деца: социални работници педагози, 

лотопед, психолози, рехабилитатор, възпитатели и арт терапевт и 20 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 
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образование и квалификация и текущо получават допълнителна квалификация и обучение 

в съответствие със спецификата на длъжността.  

През 2020 година в условията на извънредна обстановка, породена от вируса 

CОVID-19 в комплекса се направиха частични текущи ремонти - на резидентните услуги 

ЦНСТДБУ 1, ЦНСТДБУ 2 и Преходно жилище. На първият етаж в пространството на 

Преходно жилище се реконструира пространство и се  направи  „Стая за изолация“ със 

собствена баня и собствен санитарен възел. До нея е осъществен бърз достъп на 

контролни органи, медицинска помощ и т.н.  

През 2020 г. общинската администрация реализира проект по „Целева програма за 

подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, 

делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от 

родителска грижа от I до XII клас“. Финансирането му в размер на 18769,92 лв. беше 

осигурено от Фонд „Социална закрила“. 9 Лаптопа, 6 компютърни  конфигурации, 23 

таблети,  3 мултифункционални устройства (принтер и скенер), 3 рутера  и заплатени 

такси за ползване на интернет за 4-ри месеца осигури Община Исперих чрез проекта за 

подпомагане на образователния процес на 38 деца и младежи от двата Центъра за 

настаняване от семеен тип и Преходното жилище в КСУДС „Лудогорие“ в гр.Исперих. 

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. 

 

Социална услуга 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

 

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

Тя 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 2020 г. в Преходно жилище  има 2 нови настанявания - на младежи  от ЦНСДБУ 

към КСУДС  „Лудогорие”.  

      В края на периода в услугата има 8 случая.  

      През 2020 г. в   Преходно жилище работи екип от 4 социални работници и 1 хигиенист. 

Потребителите на услугата се консултират от психолог, работещ в КСУДС „Лудогорие“. 

 

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 



 

104 

 

       Центърът за обществена подкрепа 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. 

 

Ползватели на услугата Център за обществена подкрепа са: 

• деца в риск от 0 до 18 години и техните семейства; 

• деца с поведенчески проблеми и прояви; 

• деца в риск от отпадане от училище; 

• деца в конфликт или с нарушени взаимоотношения със семейството; 

• деца, на които предстои осиновяване, настаняване в приемно семейство или 

семейство на близки и роднини; 

• деца, настанени в специализирана институция или резидентна услуга, на които 

предстои реинтеграция; 

• кандидат-осиновители и кандидати за приемно семейство, осиновители, 

приемни родители, семейства на близки и роднини, където е настанено дете; 

• семейства, подали молба в дирекция „Социално подпомагане” или изразили 

намерение за настаняване на детето в специализирана институция; 

• семейства с настанено дете в специализирана институция; 

• семейства без постоянни доходи и/или без жилище; 

• семейства с установени сериозни здравословни проблеми на член от 

семейството или на самото дете; 

• родители, които не осигуряват условия за физическото и психологическото 

развитие на детето; 

• семейства, в които е установено пренебрегване и/или други форми на насилие на 

детето; 

• семейства с деца със специални потребности; 

• родители на новородено, заявили желание в родилно отделение да изоставят 

детето или да го настанят за отглеждане в специализирана институция; 

• майка, изоставила новородено дете в родилно отделение; 

• бременна жена в риск да изостави детето си след раждането; 

• лица-бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва услуга 

ЦОП;  

• лица, чийто потребности попадат в обхвата на подкрепата, предоставяна от 

ЦОП. 

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: 
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1. Психологическа подкрепа. 

2. Повишаване на родителския капацитет. 

3. Превенция на изоставянето: 

4. Превенция на изоставянето /близки и роднини/ 

5. Оценка на родителския капацитет. 

6. Логопедични услуги. 

7. Дейности в след интеграционния период. 

8. Дейности за подкрепа и консултиране за подобряване отношенията на 

родителите. 

9. Други дейности. 

           Общо брой потребители, ползващи услугата ЦОП за периода 01.01.2020-31.12.2020: 

63  

В Центъра за обществена подкрепа работят 6 специалиста: четирима социални 

работника,  психолог и логопед.  

Социална услуга 

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. 

Капацитетът на центъра е 15 деца. 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 2020 г. в ЦНСТДБУ-1 настанените деца с административна заповед на Д “СП“ 

са 15. За годината в ЦНСТДБУ-1 има 15 случая, от които 1 затворен и 14 - отворени. В 

края на периода услугата се ползва от 14 деца. 

Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-1 се състои от 5 социални 

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

психолог и един детегледач. Логопед  и арт-терапевт на щатове в КСУДС „Лудогорие“ 

провеждат почасова работа с децата, също така участват и в организацията на 

заниманията на децата в услугата. 

 

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 2 

 

          ЦНСТ 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 
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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. 

         Услугата е предназначена за деца на възраст от 3 до 18 години. В някой случаи по 

преценка на настаняващият орган, се допуска продължавана ползването на услугата и на 

младежи навършили 18 години, до завършване на средното образование. 

          През 2020 г. в ЦНСТДБУ 2 има 16 случая, от които 3 са затворени и  13 отворени. В 

края на периода услугата се ползва от 13 деца. 

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

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

психолог и един детегледач. Логопед  и арт-терапевт на щатове в КСУДС „Лудогорие“ 

провеждат почасова работа с децата, също така участват и в организацията на 

заниманията на децата в услугата. 

 

Социална услуга 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 

 

Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания е 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. 

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, кинезитерапевт – 2, шофьор – 1. 

През 2020 година услугите на ДЦДМУ са ползвали 35 потребителя. 

 

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА 

 

Основната цел на Центъра за работа с деца на улицата е свързана  с превенция на 

попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и 

интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа 

с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и 

санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. 

Капацитетът на услугата е 20 потребителя. 
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От 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Центърът за работа с деца на улицата  към КСУДС  

”Лудогорие” гр. Исперих работи по следните направления: 

10. Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и 

техните семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните 

отношения. 

11. Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки 

според сезона, санитарно-хигиенни услуги. 

12. Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп 

до здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за 

осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани 

прегледи/консултации на децата. 

13. Психологическа подкрепа на децата и техните семейства. 

14. Училищна подкрепа – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни 

обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици, 

професионално ориентиране и пред-професионална подготовка. 

15. Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална 

изява на способностите на всяко дете. 

16. Мобилна работа (социална работа на терен), за идентифициране, 

локализиране на децата на улицата, предоставяне на изнесени услуги, насочване 

към ЦРДУ. 

17. Консултиране, придружаване, посредничество на детето, както и на 

неговите родители, друг законен представител на детето и/или членове на 

разширеното семейство. 

18. Административни услуги – оказване съдействие на децата и техните 

родители при издаване на документи за самоличност, за записване в училище, 

при търсене на работа (за децата над 16 г. и за родителите), съдействие при 

контакти с институции. 

През 2020 г. услугите на ЦРДУ са ползвали 28 потребители. 

Екипът на Центъра се състои от двама социални работника, един социален педагог, 

психолог на половин щат и арт терапевт на половин щат, медицинско лице и хигиенист.  

                                                       

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С 

УВРЕЖДАНИЯ 

  

          През отчетния период се предоставя и социалната услугата Център за настаняване 

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

05.01.2015 г. 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. 
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         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 13 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.  Проектът 

е с продължителност до месец декември 2020г. и с цел устойчивост  е заложено 

преминаване към държавно делегирана дейност. 

На 01.09.2016 г. е подписан  Анекс към партньорското споразумение за въвеждане 

на нов  модел спрямо, който  екипа по приемна грижа преминава от общински в областен .  

Един социален работник от областния екип по приемна грижа е  с  изнесено работно 

място в гр. Исперих  и   работи пряко с приемните семейства в Община Исперих. Същия 

социален работник, работи с приемни семейства от общо три общини. 

 

Проект „Приеми ме 2015“ се изпълнява от 01.01.2016 г.  с конкретен бенефициент 

Агенция за социално подпомагане в в партньорство със 158 общини доставчици от 28-те 

области в страната. До края на календарната 2020г. всички средства , необходими за 

организация, управление и предоставяне на приемната грижа в общините доставчици се 

осигуряват от бюджета на проекта.  

От началото на 2021 г. предстои:  

• Удължаване срока на изпълнение на проекта до 31.12.2021 г.; 

• Общините доставчици – чрез сформираните екипи по приемна грижа ще 

продължат предоставянето на целия пакет от дейности за набиране, оценяване, и 

обучение на кандидати за приемни семейства. 

           Заложените промени касаят начина на финансиране: 

• Със средства на проекта ще се покриват разходите за възнагражденията на 

социалните работници, администратори и счетоводители. 

• Със средства от държавния бюджет  по програма „Подкрепа на деца и 

семейства“, като част от бюджета на Агенцията за социално подпомагане ще се 

покриват разходите за месечни възнаграждения на професионалните приемни 

родители и средствата за месечна издръжка на настанените деца. 

           Във връзка с описаните промени и удължаване срока на проекта до 31.12.2021 г. е 

подписано Споразумение за партньорство № BG03-ПС01-0153 от 15.12.2020 г. между 

Община Исперих и Агенция за социално подпомагане. 

През 2020 г.  не са утвърдени нови приемни семейства на територията на 

Общ.Исперих. Общия брой действащи семейства в общината са 14.  Броят деца в риск 

преминали през приемната грижа  за 2020 г. са общо 18, като от тях осиновено е  1дете,   

върнати в биологичното си семейство са 4 деца и останали за отглеждане под приемна 

грижа са  13. 

 

 ⧫ Домашен социален патронаж в гр. Исперих предоставя социалните услуги, 

които се извършват в обичайната домашна среда. Предлаганите социални услуги са: 

• Доставяне на храна на лица в пенсионна възраст, самотни , трудноподвижни, 

лица с намалена работоспособност, удостоверена от ТЕЛК; 

• Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от 

патронирания; 
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• 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. 

ДСП – Исперих предоставя услугата доставка на храна, включваща супа , две 

основни ястия- постно и месно, десерт и хляб в град Исперих и селата с. Лъвино, с. 

Къпиновци, с. Подайва, с. Духовец, с. Средоселци, Тодорово, Делчево, Печеница, с. 

Китанчево, с.Яким груево, с.Драгомъж, с.М.Поровец, с.Голям поровец, с.Лудогорци, 

с.Бърдоква, с.Старо селище, с.Малко Йонково, с.Голямо Йонково 

⧫ През отчетния период Община Исперих реализира и дейности по Целева 

програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020. Услугата  беше 

предоставяна от 04.05.2020 г. до 31.12.2020г с капацитет от 140 потребители, като всеки 

един  получава в работните дни супа, основно ястие и хляб при дневен  оклад  2,50лв, като 

всяка седмица и десерт за всеки потребител.Топлия обяд се доставяше до адреса на всеки 

потребител с три автомобила –шофьор и социален асистент. 

Домашен социален патронаж ежедневно приготвя и обяд за пациенти от МБАЛ 

„Исперих“ ЕООД , които варират между 30-90, а за почивните дни се осигурява суха 

храна. От месец ноември се приготвя обяд и за персонала на болницата, който варира от 

25 до 35 лица. 

 

⧫ През 2020 год. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 511 лица, от 

които 313 потребители на ДСП и 198 лица ползващи услугата „Топъл обяд“. 

През 2020 г. Община Исперих предоставя подкрепа по  Закон за личната помощ на 

следните целеви групи: 

1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на 

увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; 

2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на 

увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; 

3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен 

на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. 

Към 31.12.2020 г. ползватели на механизма за лична помощ в Община Исперих са 

140 лица, а асистентите 141. 

Средствата се отпускат ежемесечно на база искане за плащане към АСП. 

За периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. разходваните средства са - 1 041 225,50 лв.  

 

 През изминалата година един от проектите, който беше изпълняван от 

Община Исперих в социалната сфера беше Проект № BG05M9OP001-2.033-0003 

„Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности  в Община 

Исперих”,  по  процедура  BG05M9OP001-2.033 МИГ Исперих „Социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности”,  финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., чрез Водено от 

общностите местно развитие. 

Общата му стойност възлизаше на 199 993.75 лв., 

           Целта на проекта беше подобряване на достъпа до заетост, социални и здравни 

услуги за социално изключени лица, живеещи в тежки социално-икономически условия.  

Проектът беше насочен към представители на ромски общности в уязвимо 
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положение в 6 населени места от общината – град Исперих /вкл. квартал „Запад“/ и селата 

Вазово, Китанчево, Подайва, Бърдоква и Драгомъж.  

 

 

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.                                                                                                                                                                  

        В изпълнение на Постановление № 100 от 08 юни 2018 г. за създаване и 

функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, 

включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, през 2020 г. общината 

отново беше разделена на 7 района. Със заповед на кмета на Община Исперих бяха 

определени представителите на общинската администрация за участие в екипите по 

обхват. За учебната 2020/2021 г. 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 имаха възможността да обменят информация по 

изпълнението на дейностите.                                                                                                                                                           

        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. 

        Една от дейностите на МКБППМН - Исперих беше насочена към приобщаване на 

“деца в риск“  към училищната среда. За реализирането й МКБППМН – Исперих работи 

съвместно с  училищните ръководства и с училищните комисии за превенция на 

противообществените прояви при ученици. Обществените възпитатели проведоха 

консултации и срещи с родители на деца в риск, 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 

проведоха допълнителни извънкласни и извънучилищни дейности, съобразявайки се с 

въведените противоепидемични мерки. 

 

          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 2020/2021 

учебна година бяха  утвърдени 29 маломерни паралелки, от които 5 са слети. С решение 

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

25 792,20 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 езика 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 

деца и  ученици от училище.  

         През 2020 г. училищата и детските градини от общината получиха допълнителни 
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средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. В част от учебните заведения тези 

средства са предвидени за назначаване на образователни медиатори, а в други  се 

организират допълнителни модули за деца, които не владеят българският 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, функциониращи на територията на 

общината, 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 Част от дейностите по обща подкрепа в детските градини се изпълняват от  

психолог, работещ по график.   

       През 2020 г. Община Исперих приключи изпълнението на проект „Социално-

икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих” 

по ОП РЧР и ОП НОИР. Проектът се изпълняваше 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.       

       Проектните дейности по ОП НОИР включваха: 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.507 деца и младежи от етническите малцинства 

участваха в изпълнението на проекта. 

       През изминалата година 250 деца от 9 детски градини от община Исперих се 

включиха в изпълнението на Дейност 1 „Допълнително обучение по български език за 

деца от уязвими групи“ по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“ на МОН. Благодарение на проектните дейности е подпомогната  

образователната интеграция на деца от уязвими групи в предучилищна възраст. 

 

         1.4. Интегриране на деца със СОП 

         По данни на НЕИСПУО на МОН децата и учениците със специални образователни 

потребности, интегрирани в образователните институции са 89. На 20 деца и ученици 

допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на РЦПППО - Разград, а на 

останалите се осигурява от специалистите на училищата. 

         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 специални образователни потребности и хронични заболявания в училищната 

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

групи в неравностойно положение, насърчаване на социалните предприятия 

 

⧫ През 2020 г. Община Исперих изпълнява Национална програма „Помощ за 

пенсиониране” за период до 28.02.2021 г., като целта й 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 16 023,12 лв. 

 

⧫ От 03.08.2020 г до 03.12.2020 г., включително Община Исперих изпълнява 

Регионална програма за заетост и обучение, по която са назначени 17 лица на 6 часов 

работен ден за период от 4 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 38 250,31 лв. 

 

  ⧫ До 01.06.2020 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 15 538,74 лв. 

 

⧫ През 2020 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”  програмата е със срок  

до 31.12.2021 г. 

Общата стойност на програмата е 47 204,13 лв. 

 

⧫ През 2020 г. продължава изпълнението на Национална програма „Активиране 

на неактивни лица”, по която  в Общинска администрация – Исперих  са назначени три 

лица  на  длъжност „Организатор, обществено-полезен труд”. Програмата е със срок до 

31.12.2021 г. 

Общата стойност на програмата е 49 249,62 лв. 

 

 ⧫ През 2020 г. 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, продължават своята дейност 160 лица на следните длъжности: 

• 15 лица на длъжност „Общ работник“; 

• 25 лица на длъжност „Работник, озеленяване“; 

• 40 лица на длъжност „Чистач/ Хигиенист“; 

• 30 лица на длъжност „Портиер“ 

• 50 лица на длъжност „Работник, поддръжка“ 

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: 2 648 884,88 лв. 
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            ⧫ През настоящата година Община Исперих изпълнява проект Проект 

BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост на младите хора”, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд  в Общинска администрация – Исперих, по който 

са наети 10 лица на длъжности „Общ работник“ за срок до месец февруари 2021 г. 

  Целта на Компонент ІІ  по проект "Обучения и заетост на младите хора" е 

интегриране на  неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст до 29 г., 

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

     Обща стойност на проекта: 164 968,80 лв. 

 

 ⧫ В периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г. Община Исперих изпълнява 

Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”. Програмата 

цели да осигури заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на 

персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно 

намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и 

хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по 

съответния ред от органите на медицинската експертиза в Рупублика България. 

 През горепосочения период бяха назначени 66 лица на длъжност „Домашен 

помощник“, които предоставят грижа на 65 потребители. 

    Обща стойност на програмата: 84 220 лв. 

 

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

образователното равнище и квалификацията на възрастни лица 

           С цел повишаване на мотивация и надграждането на професионалните си 

компетентности педагогическите специалисти от детските градини в община Исперих 

през изминалата година участваха в следните курсове и обучения: 

• „Създаване на позитивна среда за управление на конфликтите и агресията в 

учебното заведение“, проект „КПРПС“; 

• „Как да създадем интерактивни модели за обучение в детската градина? “, ДИКПО 

– Варна; 

• „Ранно оценяване със скрининг тест на риска от проблеми в развитието и 

обучението на тригодишните деца“, БАН, Институт за изследване на населението и 

човека; 

• „Създаване на условия за усъвършенстване на възпитателно-образователния 

процес в предучилищна възраст“, ДИКПО – Варна; 

• „Дигитални умения и ИКТ“, Дигитална учителска академия „Орак“; 

• „Десет златни правила за повишаване на вниманието на успеваемостта на децата и 

учениците“, ДИКПО – Варна; 

• „Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в детската градина“, 

РУО – Разград; 

• „Ефективни техники за комуникация и работа с родители.Взаимодействие 

семейство-образователна институция“, РААБЕ; 

• „Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес“, 

БИТСП. 

     

       През 2020 г. учебните заведения от община Исперих участваха в изпълнението на 

дейности по следните национални програми: 

 

❖ НП  “Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от 
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системата на предучилищното и училищното образование“ – ПГ „Васил Левски“, 

ОУ „Христо Ботев“ с.Китанчево, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Вазово, ОУ „Отец Паисий“ 

с.Подайва, ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци, 

ПГСС „Хан Аспарух“ гр.Исперих, ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово, ОУ „Христо 

Ботев“ гр.Исперих, ДГ „Щастливо детство“ с.Китанчево, ДГ „Радост“ с.Подайва, 

ДГ „Кокиче“ с.Вазово, ДГ „Първи юни“ гр.Исперих, ДГ „Щастливо детство“ 

гр.Исперих, ДГ „Мечо Пух“ гр.Исперих; 

❖  НП „Без свободен час“ – ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци; 

❖ НП „Иновации в действие“ – ОУ„Васил Левски“ с.Тодорово; ОУ „Отец Паисий“ 

с.Подайва; 

❖ НП „Заедно в грижата за ученика“ – ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва; 

❖ НП „Бизнесът преподава“ – ПГ „Васил Левски“ гр.Исперих и ОУ „Отец Паисий“ 

с.Подайва; 

❖ НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на 

предучилищното и училищното образование“ – ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих, 

ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих, ПГ „Васил Левски“ гр.Исперих,  ПГСС „Хан 

Аспарух“ гр.Исперих, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Вазово, ОУ „Христо Ботев“ 

с.Лудогорци, ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва, ОУ „Христо Ботев“ с.Китанчево.  

 

       През 2020 г. 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. 

       С цел осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и 

ограничаване на разпространението на КОВИД -19 училищата от община Исперих 

получиха допълнителни целеви средства от МОН.   

       През изминалата година Общинска администрация - Исперих осигури 

организационните предпоставки и условия за детското и ученическото хранене и за 

здравното обслужване на деца и ученици. С цел подобряване на качеството и 

разнообразието на храната,  детските градини и училищата реализираха проектни 

предложения по училищните схеми на Държавен Фонд „Земеделие“. 

        През годината продължи и дейността на разкритата трапезария  от БЧК  - „Топъл 

обяд “ в ПГСС “Хан Аспарух“ Исперих. 22 ученици в неравностойно положение ползваха  

услугата. 

       Училищата и детските градини от общината изпълниха и дейности 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 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 

Приоритетна област 4. Ресурси и продукция 
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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 ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. 

Вазово за осигуряване на безплатен транспорт на деца и ученици, обучаващи се в 

училището. 

 

 

 

 

       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 2020 г. Исторически музей - Исперих подготви и експонира няколко тематични 

изложби с цел да информира и запознае жителите и гостите на община Исперих с 

богатото културно-историческо наследство на града и региона. За съжаление поради 

пандемичната обстановка много от предвидените в календарния план изложби и 

мероприятия, свързани с чествания,  не бяха осъществени. 

       Тези, които бяха реализирани са: 

 

• временна изложба отдел „Археология” „На кон или с прашка” 

• подвижна  детска работилница  „С баба Марта при децата” 

• мобилна изложба „Устрем от жарта на Лудогорието” ІІ-ри модул (посветена на 

поетесата Петя Йорданова) 

• Литературна среща, съпроводена с изложба „Странна сбирка от разкази” и 

„Невестино село” с автор  Венцислава  Великова от гр. Варна ( самоук творец) 

• Коледна онлайн работилница на тема Техники за изработване на коледна украса  

          

      През 2020 г. ИМ – Исперих беше домакин на  гостуваща изложба 

•   на Национален музей Васил Левски гр. Карлово „Всичко което съм сторил, 

сторих го за Отечеството” 

           Богатото минало на община Исперих беше представено от Исторически музей 

Исперих  на значими национални форуми и в публикации: 

• Участие на щанда на Министерството на туризма в Международна туристическа 

борса „Ваканция и СПА“ – гр.София през м. февруари 2020 г                       

 

• Исторически музей както всяка година беше заявил участие в Туристическите 

изложения в гр. Велико Търново и гр. Русе, но те бяха отменени поради влошената 

епидемиологична обстановка  

 

• Участие в национална научна конференция "Музейните колекции" с домакин РИМ 

Шумен - юли 2020 год 

• Участие в научна конференция "Книгата и образоваието - исторически аспекти и 

традици" с домакин РИМ Разград. Участието е осъществено чрез онлайн платформа - 

ноември 2020г 

Приоритетна област 5. Наследство и туризъм 
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• Участие в панаира на музейните изложби-панел "Мобилност на музейните 

колекции" с представяне на фотодокументална изложба "Петя Йорданова - устрем от 

жарта на Лудогорието". Участието е осъществено чрез онлайн платформа - ноември 

2020г 

• По покана на национално издание за туризъм в."Движение БГ"  са публикувани  

две статии:  "Тракийска царска гробница-път към безсмъртието" и "Исперих- 60 години с 

името на хан" 

•  Във в. "Екип 7" е публикуван материал  "Преди 60 години Исперих стана град, 

иначе си е такъв отдавна" , както и 60 на брой прес-съобщения за БТА, в."Екип 7", forum 

24, фейсбук страницата на Исторически музей. 

• Онлайн представяне на изложбата на ИМ-Исперих „Картичките от началото на ХХ 

век” – на фейсбук страницата на музея – 2 бр. 

           Отмяната на публични прояви, доведе до търсене на алтернативни пътища за 

културна комуникация. Заради сложната ситуация, за първи път от 2007 г. не се проведе 

по традиционния начин Европейска нощ на музеите през м.май, както и мероприятията в 

Дните на културно- историческото наследство, едно от които е  Панаирът на царевицата в 

края на м.септември и началото на м.октомври. Екипът  на Исторически музей се 

възползва от съвременните технологии, за да продължи диалога със своята публика, както 

и да привлече нова. Така от уюта на домовете си хората имаха възможност да "посетят" 

музея и да разгледат виртуално музейните обекти и интересни експозиции от фонда на 

културната институция отразени на фейсбук страницата на Историческия музей. 

 

           За поредна година проект на Исторически музей – Исперих за археологически 

разкопки е на първо място в списъка за финансова подкрепа в областта на недвижимото 

културно наследство за 2020 г. Благодарение на него през 2020 г. са реализирани 

проучванията на тракийския укрепен център „Хелис“ в Археологически резерват 

„Сборяново”. Вторият спечелен  проект е за целева подкрепа за консервационно-

реставрационни работи – отново за обект Тракийски град. Финансирането и на двата е от 

Министерство на културата на Република България, както и съфинансиране от 

Исторически музей – Исперих. В научните екипи участват специалисти от Историческия 

музей, като ръководители, зам. ръководители и членове. 

          Независимо от усложнената епидемична обстановка в страната музеят е бил отворен  

304 дни през 2020г. и е приел  общо 15 037 посетители, от които 1049 чужденци. Основно 

обектите са посещавани от български туристи. 
         
            ПРИОРИТЕТ: КУЛТУРА 
 

          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.  

          През 2020 поради епидемиологичната обстановка дейностите на читалищата бяха 

редуцирани.  

          НЧ “Съзнание 1891“ гр. Исперих работи по следните направления: 

          УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: 

          Арт-школа „Приложно изкуство“ с преподавател Жанина Йорданова до месец май 

2020 г.;  

          Детска музикална школа с класове по пиано, китара, солфеж и пеене с музикален 

ръководител Сийка Русева; 

          Кръжок „Художествено слово“ с преподавател Румяна Неделчева до месец май 2020 

г., а от м. октомври са сформирани  Кръжок „Художествено слово“  и  Кръжок „Бит и 
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традиции“ с преподавател Нели Атанасова.  

 

 ЛЮБИТЕЛСКО – ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ: 

 

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

Любомиров, която обхваща ученици от 2 възрастови групи за музикално – танцова 

подготовка и изява; 

           Детска формация за Хип-хоп танци с инструктор Назифе Щерева до месец май 2020 

г., а от м. октомври е сформирана Детска танцова формация за аеробни танци – зумба, 

аеробика, хип-хоп танци с инструктор Виктория Тодорова; 

          Балетна формация „ФОРТЕ” с преподавател танцово изкуство в занимания по 

интереси Милена Милева; 

          Детска вокална формация „Теменуга” с музикален 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; 

         Любителски театър „Борис Илиев“ с преподавател  Енита Василева; 

         Клуб по карате /джудо с инструктор Лъчезар Антонов; 

         Клуб „Авиомоделизъм“ с инструктор Васил Василев  - сформиран от м. октомври. 

         Група за руски и популярни песни с музикален ръководител Миланка Михайлова, 

корепетитор Величко Стоянов; 

         Група за народни танци – начинаещи /възрастни/ с хореограф Ивет Младенова, 

корепетитор Иван Любомиров. 

 

          В началото на отчетената година читалището в Исперих беше организатор на 

няколко културни изяви: 

          Концерт на школите и формациите към НЧ „Съзнание1891“ – гр. Исперих послучай 

1 март - Ден на самодееца и любителското художествено творчество. 

          Самостоятелни продукции на Детска музикална школа с класове по пиано, китара,  

солфеж и пеене с музикален ръководител Сийка Русева и Детска вокална формация 

„Теменуга” с музикален ръководител Виолета Чикова – Богатска. 

 

          След обявяването на извънредното положение, съобразявайки се с въведените 

санитарни мерки, в общината се организираха и реализираха мероприятия от местно 

значение, като празници на населените места, бележити годишнини, както и националните 

празници. През есента на 2020 г. поради  влошаване на епидемичната обстановка бяха 

преустановени всички мероприятия, които бяха залегнати в календарните планове на 

читалищата. 

 

          През 2020 г. с одобрени проекти на Министерство на културата по Програма 

„Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" са обновени 

библиотечните фондове на библиотеките към: 

- НЧ „Самообразование - 1930" село Делчево  

      Финансовата подкрепа, която получи  културната институция е в размер на 1213,84 

лева и са закупени общо 114 библиотечни документи – книги; 

- НЧ „Васил Левски 1936“ село Печеница  с  финансова подкрепа  в размер на 

1213,50 лв.  и закупени 125 библиотечни документи – книги. 

 

           През 2020 г.  Централна общинска библиотека „Петя Йорданова“ гр.Исперих 
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продължи да бъде важно културно-образователно средище за града и региона. 

           През изминалата година броят на новонабавените заглавия от библиотеката е 1238  

и са на стойност 12 237,70 лв.  

          Новите заглавия са закупени в резултат на спечелен и реализиран  проект към 

Министерство на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност” – 2020 г.  

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

продължи и поддържането на традиционните каталози. 

          През изминалата година са абонирани 21 заглавия  - периодични издания на 

стойност 1383,16 лв, които ежегодно се обработват.  

 

          ПРИОРИТЕТ: СПОРТ 

          Масовият спорт, спортът в училище и детско-юношеският спорт в общината са 

необходими и задължителни компоненти в управленската ни програма.  

          През 2020 година в началото на пандемията бяха отменени всички спортни събития.     

          Впоследствие, след разхлабването на мерките, през летните месеци спортните 

клубове възобновиха своята дейност, спазвайки всички въведени противоепидемични 

мерки. 

          Средствата, които бяха предоставени от Община Исперих на регистрираните 

спортни клубове са в размер на 21 500 лв. 

          На територията на община Исперих през 2020 г. развиваха дейност следните 

клубове: 

   

№ Наименование на клуба Вид спорт 

1. СНЦ "Футболен клуб Левски - Подайва" с.Подайва футбол 

2. СНЦ “Училищен спортен клуб Ханове – 2018г. “ гр.Исперих училищен спортен клуб 

3. СНЦ "Спортен клуб по борба Осман Дуралиев" с.Китанчево борба 

4. СНЦ "Колоклуб Димитровец " гр.Исперих колоездене 

5. СНЦ "Волейболен клуб Хан Аспарух" гр.Исперих волейбол 

6. СНЦ "Училищен спортен клуб Васил Априлов" гр.Исперих училищен спортен клуб 

7. СНЦ "Спортен клуб по тенис на маса" гр.Исперих тенис на маса 

 

Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки 

 

 

         През отчетния период продължи успешното сътрудничество между Община Исперих 

и СНЦ „МИГ – Исперих“. След обявен през м. март първи прием на проекти по мярка 7.4  

ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА 

МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА към МИГ 

Исперих бяха подготвени и внесени 3 проектни предложения за няколко инфраструктурни 

обекта:  

Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки 
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4. Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община 

Исперих (М.Поровец, Беленци, Лудогорци, Г.Поровец и Лъвино) на обща стойност 

200 009,19 лв. без ДДС  

5. „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 зона за спорт в УПИ IV, кв.138 (ГРАДСКИ 

СТАДИОН) на обща стойност 327 604,83 лв. без ДДС. По проекта ще се изгради 

мултифункционална площадка и ще се обнови лекоатлетическата писта. 

            За втория прием по мярката в края на 2020 г. бяха подготвени нови 3 проктни 

предложения: 

     1.„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. 

      2.„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. 

Административната сграда ще бъде цялостно топлоизолирана, ще се направи ремонт 

на съществуващите тоалетни, ще се обособи и тоалетна за инвалиди. 

3. Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община 

Исперих (читалища в с. Вазово и с. Делчево) 

 

           През 2020 г. започна ползотворно партньорство и с бизнеса в града в лицето на 

„АГРОТАЙМ“ ЕООД с управител Иван Иванов. По тяхна инициатива и с техни средства 

беше разработен проект и започна изграждането на обществена тоалетна в гр. Исперих – 

УПИ VII, кв.73 по плана на гр.Исперих, на ул. „Хан Аспарух“ (открит пазар). Община 

Исперих се включи в дейностите със собствени средства на стойност 10 000 лв. за труд и 

механизация за изграждане на обект „Обществена тоалетна“. 

            По инициатива на двама общински съветници Дамян Милев и Юнуз Ахмед беше 

организирана кампания за почистване на паметника на Хан Аспарух. 

 

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 
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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.               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. 

          IV. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския 

план за развитие през 2020 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. 

        Актуалната статистическа информация за 2020 г., необходима за изготвяне на 

социално-икономическия анализ към Годишния доклад обикновено не е налична в 

периода на изготвянето му. 

        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 2020 г. на различните отдели и ресори на общината. Необходимо е при 

разработването на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 да се 

разработи по-ефективна 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. 
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           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. 

 

           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 ПИРО за периода 2021-

2027 г.  

                         

           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. 



 

122 

 

           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 бяха планирани приоритетните проекти 

за програмен период 2014-2020 г, които ще се реализират на територията на община 

Исперих. 

                   

          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 2020 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 и създалата се сложна обстановка, покрай пандемията от КОВИД -19. Община 

Исперих продължи успешно реализацията на одобрените проекти и успя да реши в голяма 

степен един от ключовите проблеми на гр.Исперих от последните години – ремонт и 

рехабилитация на основни пътни артерии в града. 

          Реализираха се и много проекти в социалната сфера, насочени към предоставяне на 

услуги на най-уязвимите групи от населението на общината. 

           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 бъдещия План за 

интегрирано развитие на община Исперих. 

           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 и включването им по-активно в планирането на 

дейности и политики, 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  
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• 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 за разработване на 

интегрирани териториални концепции; 

• 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;  

• 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 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно:  Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците в Община Исперих за 2020 г. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

На основание чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) Кметът на 

общината информира ежегодно в общинския съвет за изпълнението на програмата за 

управление на дейностите по отпадъците през предходната календарна година.  

Програмата за управление на отпадъците в Община Исперих е приета с Решение № 275 

по Протокол № 26 от 16.02.2017 г. на Общински съвет Исперих, който е и контролиращ 

орган по изпълнението й. Програмата е отворен документ, изпълнението на който се 

отчита ежегодно и подлежи на актуализация при промяна на фактически и/или 

нормативни условия в процеса на нейната реализация.  

Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците 

генерирани от територията на община Исперих, като разглежда процесите от образуването 

на отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови отпадъци; 

строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – масово разпространени отпадъци; 

разделно събиране на рециклируеми отпадъци и компостиране на  биологично разградими 

отпадъци. 
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Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше през 

изминалата година и подробно описани в приложения към докладната годишен отчет са 

следните: 

1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

 2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване 

и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци. 

3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

4. Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на 

управление на отпадъците. 

 

Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следното 

                                              

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.24 от ЗМСМА, чл.52, ал.8 и ал.9 от ЗУО 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в 

Община Исперих за 2020г. 

 

ІІ. 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. 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2020 г. 

 

 

На основание чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) Кметът на 

общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на 

програмата за управление на дейностите по отпадъците през предходната календарна 

година.  

Програмата за управление на отпадъците е приета с Решение № 275 по Протокол № 26/ 

16.02.2017 г. на Общински съвет Исперих, който е и контролиращ орган по изпълнението 

й. Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и подлежи 

на актуализация при промяна на фактически и/или нормативни условия в процеса на 

нейната реализация.  

 

Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците 

генерирани от територията на община Исперих, като разглежда процесите от образуването 

на отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови отпадъци; 

строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – МРО; разделно събиране на 

рециклируеми отпадъци и компостиране на  биологичноразградими отпадъци. 
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Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше през 

изминалата година са следните: 

 

1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

Целта е насърчаване на населението, фирмите и институциите от страна на Общината 

към различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване образуването на 

отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, от които би могло да се намали 

образуването на отпадъците, там където е възможно.  

През годината бяха изпратени писма до всички търговски обекти на територията на 

града с указания за разделно събиране на хартиените отпадъци. 

     Събирането и извозването на битови отпадъци до месец октомври 2020 г. се извършва 

по график, съгласно договора с „ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и Заповед № 

613/29.10.2019 г. на кмета на община Исперих, с която ежегодно до 31 октомври се 

определят границите на районите, в които се извършва тази дейност, както и честотата на 

сметоизвозване.  

 

 2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци. 

Съгласно Закона за управление на отпадъците са поставени Национални цели за 

разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци. Изпълнението им е възложено на Общините, включени в регионите за 

управление на отпадъците. Целта на тези мерки са да се увеличат количествата на 

рециклирани и оползотворени отпадъци и да се намали тяхното депониране на 

Регионалните депа.  

Целта е увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци. За постигане на тези 

цели общината е сключила договори със следните дружества за разделно събиране и 

оползотворяване на отпадъците: 

 

- Електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/ - Община Исперих е сключила 

договор за сътрудничество № 25/22.03.2017 г. с организация по оползотворяване на 

отпадъците от ИУЕЕО - „ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД. 

 

- Батерии и акумулатори - Задълженията на общината в това отношение са 

определени в „Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори” (ПМС №351/27.12.2012 г. ДВ бр.2/08.01.2013 г.). Съгласно чл.27 ал.1 от 

Наредбата, кметът на общината организира дейностите по разделно събиране на 

портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и/или 

оказва съдействие на организациите по оползотворяване на НУБА като в това число 

определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 

събиране и местата за предаване. Сключен е договор за сътрудничество № 21А от 

27.02.2012 г. с „ТРАНСИС БАТЕРИ” ООД за събиране и оползотворяване на негодни за 

употреба батерии и акумулатори.   
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- Негодни за употреба гуми - С “Наредбата за изискванията за третиране на излезли от 

употреба гуми”, приета с ПМС № 221/14.09.2012 г.,  се вменяват отново същите 

изисквания, както на по - горните специфични отпадъци, а именно определяне на места за 

събиране на ИУГ на територията на Общината и съдействие за извършване на дейностите 

по събиране и съхраняване до предаването им за оползотворяване. Община Исперих има 

сключен договор за сътрудничество № 23 с „ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА 

КОМПАНИЯ” АД подписан на 27.02.2012 г. 

 

-Излезли от употреба моторни превозни средства – С „Наредбата за излезлите от 

употреба моторни превозни средства“, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., за определяне 

на места и изграждане на Общински площадки за събиране на ИУМПС, като тук  

изискването е поставено в случай, че лицата които пускат на пазара МПС не са изградили 

собствени такива. За изпълнение на това изискване и с цел създаване на ефективна и 

устойчива система за управление на отпадъците от МПС, Община е Има договор с 

„БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД за организиране на дейностите по 

събиране, съхраняване, и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни 

средства (ИУМПС) и по повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на 

отпадъци от моторни превозни средства (МПС) на територията на община Исперих; 

 

 

3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

Оперативната цел на този приоритет е подобряване качеството на информацията и 

административния капацитет в Общината.  

Община Исперих има разработена наредба, касаеща управление на отпадъците. 

Наредбата е инструмент, чрез който на местно ниво се извършва контрол върху 

дейностите по отпадъците. Наредбата е изготвена съобразно изискванията на чл. 22 от 

ЗУО.  

 

4. Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията 

на управление на отпадъците. 

  

 Всички предвидени мерки и цели в настоящата програма и разработените подпрограми 

към нея са неизпълними без привличане на съдействие от граждани, фирми, организации 

и др. Именно за това е необходимо изграждане и поддържане на ефективна политика за 

работа с обществеността.  

 

Битови отпадъци - Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са 

“отпадъците от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са 

отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други 

организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, 

с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското 

стопанство). В община Исперих битовите отпадъци се обезвреждат единствено чрез 

депонирането им. На територията на общината не се прилагат компостиране и изгаряне на 

битови отпадъци. Фирмата, извършваща сметосъбирането и сметоизвозването на 

отпадъците е “ЕФ СИ СИ  БЪЛГАРИЯ” ЕООД, въз основа на сключен договор Договор № 

http://sofapis01:7000/p.php?i=572166
http://sofapis01:7000/p.php?i=678134
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1/08.01.20120 г. и Договор №78/08.07.2020 г. Фирмата извършва събиране и извозване на 

твърди битови отпадъци, генерирани на територията на община Исперих в обхвата 

определен със Заповед  № 613/29.10.2019 г. на Кмета на община Исперих. Изхвърлянето 

на отпадъците се извършва само на Регионално депо Разград, намиращо се на площадка в 

местността „Орлян Бурляк“ в землището на град Разград. Фирмата изпълнител  е 

осигурила 1030 броя контейнери тип „Бобър“ с обем 1100 литра и 165 броя улични 

кошчета за изпълнение на дейностите. 

Община Исперих участва в Регионално сдружение по реда на Закона за управление на 

отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците. Регионалното сдружение на регион Разград – включва 

следните общини от област Разград: Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и 

Цар Калоян. 

 

През годината се почистиха всички констатирани замърсени с отпадъци площи в 

населените места на общината.  

 

За постигане на основни цели, заложени в Програмата за управление на отпадъците, и 

за в бъдеще Община Исперих ще продължи целенасоченото изпълнение на предвидените 

в нея мерки. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

Моля, становището на председателите на постояните комисии. 
 Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „ Законност и обществен ред“ проведено на 22.04.2021г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Мюсреф . 

 

Гюнел Мюсреф–  председател на ПК по « Регионална политика, Европейско 

развитие и етнически въпроси» 

На заседание на ПК по „Регионална политика, Европейско развитие и етнически 

въпроси“ проведено на 22.04.2021г. от 13.30ч. след  разглеждането на докладната записка
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, Европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Желаещи да вземат  отношение по докладната записка. 

Заповядайте г-н Хаккъ. 

 

Юнуз Хаккъ  - общински съветник от « Демократична България» 

Имам запитване от граждани има ли график по който се събира и извозват 

отпадаците? 

 

Отговор на въпроса даде Кмета на община Исперих – има такъв график, който ще 

бъде оповестен в сайта на общината. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Други желаещи да вземат отношение по докладната? 

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 29 29 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 204 

 

На основание чл.21, ал.1 т.24 от ЗМСМА, чл.52, ал.8 и ал.9 от ЗУО 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в 

Община Исперих за 2020г. 

 

ІІ. 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. 



 

129 

 

 

 

 ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Исперих. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

1.Причини, които налагат приемането на Наредбата    

            Съгласно последните изменения в чл.12, ал.2 на Закона за автомобилните превози,  

кметовете на общини  или оправомощени от тях длъжностни лица издават удостоверения 

за регистрация на търговци за извършване на таксиметров превоз на пътници по адреса на 

управление на търговеца и извършват вписване на промени в данните на издадените 

удостоверения в публичния единен таксиметров регистър.  

            Съгласно чл.12, ал. 14 от Закона за автомобилните превози общинският съвет 

определя с наредба таксите за издаване на удостоверенията за регистрация и за вписване 

на промени. 

            2.Цели, които се поставят: 

          - Основна цел на изменението и допълнението на наредбата е да съответства на 

нормативните актове от по-висока степен, в конкретния случай на разпоредбите на Закона 

за автомобилните превози.  

          - Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество. 

            - Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите. 

         3. Финансови и други средства , необходими за прилагането на новата уредба: 

           За прилагане на измененията в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, не е необходимо 

разходването на бюджетни средства. 

  Съгласно Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията сега 

действащите цени са следните: 

Чл. 100. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За издаване 

на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се 

събират следните такси: 

2. за таксиметров превоз на пътници - 100 лв. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) За включване в списъка на 

превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство се събира такса 

10 лв. 

(3) За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса 100 лв. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) За издаване на дубликат 

на удостоверението за регистрация се заплаща такса 10 лв. 
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(5) Таксите по този член се заплащат при подаване на необходимите документи. 

  

             Предлагам Общински съвет Исперих да определи такси в същия размер като в 

посочената Тарифа №5. 

 

         4. Очаквани резултати: 

            Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на 

Наредбата се свеждат до постигане на целите наложили приемането на същата и най-вече 

създаване на нови услуги. 

 

         5.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 

           Предлаганото изменение в  Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих е в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен , както и с тези от европейското 

законодателство. Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Исперих е подзаконов нормативен акт за 

прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси и други отделно 

закони  - в случая Закона за автомобилните превози, поради което съответствието й с 

правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните 

нормативни актове с правото на Европейския съюз и доколкото тези норми са въведени в 

националното законодателство на Република България. 

  Предвид гореизложеното предлагам общинският съвет да вземе следното 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

             На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.6, ал.1, б. „к“ и 

ал.2 от ЗМДТ, чл.8 от ЗНА, във връзка с чл.79 от АПК, при спазване изискванията на чл.26 

ал.3 и ал.4 от ЗНА и чл.12, ал.14 от Закона за автомобилните превози Общински съвет – 

Исперих приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих 

както следва: 

 

            

 

            §1.  Създава се нов Раздел IX  

                               „Такси за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства  към 

удостоверението за регистрация“ 

            §2.   Създава се нов чл. 47 със следния текст: 

            „Чл. 47 За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства  към удостоверението 

за регистрация се събират следните такси:   

            (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници се събира такса в размер на 100,00 /сто/лв. 

            (2) За включване в списъка на превозните средства към удостоверение за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно 

превозно средство се събира такса в размер на 10,00/десет/ лв. 
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             (3) За отразяване на промени в обстоятелствата вписани в удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса от 

100,00/сто/ лв. 

             (4) За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща такса от 

10,00 /десет/ лв. 

             (5)  Таксите по този член се заплащат при подаване на документите. 

  

Възлага на Кмета на община Исперих да предприеме последващите съгласно 

закона действия. 

      

  II.  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния   управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването  му 

пред Административен съд- гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Бейти Бекир –Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Хюсеин 

 

Айдън Хюсеин –  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 22.04.2021г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „ Законност и обществен ред“ проведено на 22.04.2021г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.04.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Исперих. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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: 
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Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 29 29 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 205 

 

             На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.6, ал.1, б. „к“ и 

ал.2 от ЗМДТ, чл.8 от ЗНА, във връзка с чл.79 от АПК, при спазване изискванията на чл.26 

ал.3 и ал.4 от ЗНА и чл.12, ал.14 от Закона за автомобилните превози Общински съвет – 

Исперих приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих 

както следва: 

 

            §1.  Създава се нов Раздел IX  

                               „Такси за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства  към 

удостоверението за регистрация“ 

            §2.   Създава се нов чл. 47 със следния текст: 

            „Чл. 47 За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства  към удостоверението 

за регистрация се събират следните такси:   

            (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници се събира такса в размер на 100,00 /сто/лв. 

            (2) За включване в списъка на превозните средства към удостоверение за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно 

превозно средство се събира такса в размер на 10,00/десет/ лв. 

             (3) За отразяване на промени в обстоятелствата вписани в удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса от 

100,00/сто/ лв. 

             (4) За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща такса от 

10,00 /десет/ лв. 

             (5)  Таксите по този член се заплащат при подаване на документите. 

  

Възлага на Кмета на община Исперих да предприеме последващите съгласно 

закона действия. 

      

  II.  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния   управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването  му 

пред Административен съд- гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно:  Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на 

Община Исперих за 2020 г. 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл.40, ал.3 от Закона за 

защита на животните и обхваща периода 2018-2022 г. 

Основна цел на програмата - е чрез прилагане на комплекс от мерки да се овладее 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих, 

постепенно да се намали техния брой до количества, гарантиращи безопасността и 

здравето на хората, комфорта на градската среда на Исперих. 

  Целта на приетите нормативи е установяване на контрол върху популацията от домашни   

кучета и намаляване безстопанствените кучета, чрез поставяне на генерална стратегическа 

цел, под цели и прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, 

природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в 

една обща посока – намиране на съвременно и хуманно решение на проблема. 

 

Общината изпълнява целите на програмата чрез договор със: 

 

✓ Договор за предоставяне на чипове и ветеринарномедицинско обслужване на 

кучета  с ветеринарен лекар д-р. Стоян Стоянов; 

 

 За залавяне, кастриране, чипиране и маркиране, ваксиниране, обезпаразитяване, издаване 

и попълване на паспорт в Националната ветеринарно-медицинска система на 

безстопанствени кучета, връщане на място, където са заловени съгласно чл.47, ал.3 от 

ЗЗЖ. 

 

 

Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следното 

                                                  

      

 

 

    

                                                 РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал.1 т. 24 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
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I. Приема Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община 

Исперих за 2020 г. 

 

ІІ. 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. 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

за изпълнение на програмата за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община Исперих за 

2020 г. 

 

(Приета с Решение №534 по Протокол № 48 от 31.05.2018 г. на Общински съвет – 

Исперих) 

 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл.40, ал.3 от Закона за 

защита на животните, в съответствие с изискванията на Глава Пета от закона за защита на 

животните и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност по отношение 

на грижата за безстопанствените животни и начините за трайно намаляване на тяхната 

популация  и обхваща периода 2018-2022 г. 

Необходимост от разработването и прилагане на програмата възникна в резултат на 

значително нарастване броят на безстопанствени кучета в община Исперих, това е 

сериозен проблем за обществото. Взетите мерки и изпълнените дейности са недостатъчни 

за разрешаване на сериозния проблем с безстопанствените кучета в община Исперих. 

Общинският съвет Исперих приема Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Исперих и предвижда годишен 

бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните. 

Кметът на община Исперих организира изпълнението на програмата и ежегодно внася 

отчета за изпълнението й пред изпълнителния директор на Българската агенция по 

безопасност на храните, съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните. 

➢ Основна цел на програмата - е чрез прилагане на комплекс от мерки да се 

овладее популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих, 

постепенно да се намали техния брой до количества, гарантиращи безопасността и 

здравето на хората, комфорта на градската среда на Исперих. 

  Целта на приетите нормативи е установяване на контрол върху популацията от домашни   

кучета и намаляване безстопанствените кучета, чрез поставяне на генерална стратегическа 

цел, под цели и прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, 

природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в 

една обща посока – намиране на съвременно и хуманно решение на проблема. 

➢ Генерална стратегическа цел – Постепенно ограничаване броя на 

безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до брой, гарантиращ 

безопастността и здравето на хората, комфорта на градската среда, след което да се 

изтеглят и настаняват в приюти. 
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ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА: 

 

 

➢ Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението 

„безстопанствени кучета“; 

➢ Контрола върху отглеждането на домашните кучета; 

➢ Повишаване на чистотата на градска среда; 

➢ Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от Закона за 

защита на животните; 

➢ Вземане на мерки за намаляване на храненето на безстопанствените кучета ,което 

допринася за сформиране на големи глутници и повишаване нивата на агресивност; 

 

 

 

 

Причини за проблема 

 

✓ Липсата на контрол върху популацията на домашните кучета. 

✓ Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния 

характер на проблема. 

✓ Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след 

което се изоставят. 

✓ Собствениците на кучета не са подготвени за проблемите, съпровождащи 

отглеждането на кучета, в резултат на което при възникнали трудности може да ги 

изоставят. 

✓ Липса на адекватно и цялостно законодателство в областта на безстопанствените 

животни. 

✓ Липсата на адекватни санкции и контрол върху собствениците на домашни кучета. 

✓ Липса на финансов ресурс за справяне с проблема. 

 

 

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА 

ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и 

връщане по места на не агресивни и здрави безстопанствени кучета. 

 

1.1. Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно чл. 40в от Закона за 

защита на животните в амбулатории от ветеринарни специалисти, с които Община 

Исперих има сключени договори; 

1.2. Обработката на безстопанствените кучета се извършва за тригодишен гратисен 

период, съгласно Закона за защита на животните. Приоритетно се обработват женски 

кучета; 

1.3. Залавянето на безстопанствените кучета се извършва, съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона 

за защита на животните; 

1.4. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация /свободен лов, като от 

дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст, 

приоритетно женски/. 

 

Програмата "кастриране - връщане" е проучена и прилагана в редица европейски страни, в 
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които съществува проблем с бездомните кучета /Италия, Гърция, Швейцария, Франция/ 

включително и САЩ. Практическите резултати са доказали, че този метод е високо и 

трайно ефективен и в същото време в дългосрочен план води до спестяване на много 

средства. Като причина се сочи, че в популация от стерилни животни, когато едно 

животно умре поради някаква причина, няма да има друго, което да заеме неговото място 

и това ще доведе до намаляване на крайния брой. Връщането на здрави и не агресивни 

животни на местата, от където са взети ще предотврати прииждането на други не 

кастрирани и вероятно болни кучета от покрайнините на селищата и ще поддържа баланса 

на популацията в рамките на приемливо за населението съжителство "оптимално 

контролируем минимум". 

Връщането на кастрираните кучета трябва да става в най-кратки срокове, за да не се 

загуби способността им за адаптация и оцеляване на улицата. Необходимо е при връщане 

на кучетата да се знае броя им в съответния район. Обработените кучета не трябва да се 

връщат в райони на болници, училища, детски градини, спортни площадки, пътища от 

Републиканската пътна мрежа. 

 

2. Мерки, свързани с подобряване чистотата на градската среда 

Основен параметър на средата, подлежащ на контрол е ограничаване на хранителния 

ресурс. В тази връзка мерките трябва да бъдат насочени към: 

- контрол върху оставянето на хранителни отпадъци от гражданите по улиците; 

- ограничаване достъпа до сметищата, към хранителните магазини, заведенията за 

обществено хранене като отговорността за това се поема от собствениците на тези обекти; 

- да се създаде нормативно задължение за собствениците на терени на детски, учебни, 

здравни заведения, на предприятията, парковете да ги оградят по начин, който физически 

ограничава достъпа на бездомни кучета в тях; 

- определяне на площи, по които домашните кучета да бъдат разхождани и пускани 

свободно да играят и тичат. 

- определяне на специални места за хранене на безстопанствените кучета от любители на 

животни подали декларации по чл.47, ал.3 от ЗЗЖ. 

 

3. Регистрация на домашните кучета 

Регистрацията, паспортизацията и индентификацията на домашните кучета са насочени за 

осъществяване на контрол върху размножаването преди всичко на домашните кучета. 

Подходяща система за това ще намали риска от изоставяне на животни тъй като ще 

позволява проследяване на собственици и съответно санкционирането им. 

3.1. Регистрацията на домашни кучета се извършва, съгласно чл. 174 от Закона за 

втеринарномедицинската дейност; 

3.2. Таксите за домашни кучета се събират от отдел Местни данъци и такси към Общинска 

администрация-Исперих и кметовете на кметства, като средствата постъпват в общинския 

бюджет; 

3.3. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за първата година от 

неговото регистриране, съгласно чл. 39 от Закона за защита на животните. 

3.4. Обработката на домашните кучета е безплатна за жителите на община Исперих при 

организиране на кампания от общината. 

 

Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по 

местата на не агресивни и здрави безстопанствени кучета. Обработката на 

безстопанствените кучета се извършва съгласно чл. 40 от Закона за защита на животните в 

амбулатории от ветеринарни специалисти, с които община Исперих има сключени 

договори. Приоритетно се обработват женски кучета. Програмата „кастриране – връщане“ 

е проучена и прилагана в редица европейски страни, в които съществува проблема с 

безстопанствените кучета. Резултатите са доказали, че този метод е високо ефективен и 
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траен и в същото време води до спестяване на  много средства. 

 

 

 Общината изпълнява целите на програмата за 2020 г.: 

 

➢ Договор за предоставяне на чипове и ветеринарномедицинско обслужване на 

кучета с ветеринарен лекар д-р. Стоян Стоянов; 

➢ 42 броя безстопанствени кучета са преброени, ваксинирани, обезпаразитени, и 

върнати по местата им; 

➢ 24 броя безстопанствени кучета са кастрирани; 

➢ 49 броя са регистрираните домашни кучета в общинска администрация 

Исперих; 

➢ 6 броя безстопанствените кучета са осиновени; 

 

 4. Качествени промени, които се очакват вследствие на изпълнение на мерките по 

програмата и обработването на безстопанствените кучета 

 

4.1.Повишаване на безопасността на градската среда. 

4.2.Регистрация, събираемост на таксата за притежаване на домашни кучета и 

стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема за 

овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата. 

4.3.Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета. 

4.4.Намаляване на социалното напрежение. 

4.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животните. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „ Законност и обществен ред“ проведено на 22.04.2021г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте д-р Ахмедова. 

 

Д-р Ферай Ахмедова –  председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

22.04.2021г. от 14.00ч. след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Здравеопазванеи социални грижи“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Желаещи да вземат отношение по докладната записка. 

Заповядайте г-н Хаккъ. 

 

Юнуз Хаккъ – общински съветник от « Демократична България» 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Прочетох докладната записка и това е имитация на работа, от където обществото е 

разделено на две. 

Пред блок 1 преди две години кучетата бяха две, а сега са девет. Ако кастрацията 

бе почнала преди две години сега нямаше да има толкова кучета. Всеки ден имаме 

оплакване, че кучетата нападат хора. Пред блок 1 има детска площадка до която не могат 

да отидат децата защото кучетата. 

В чл.48 от Закона за защита на животните пише « не се допуска връщане на кумета 

в двора на детски ясли, градини, болници и площадки за деца. Тези кумета в близост до 

изброените места могат да бъдат разселени на друго място. Куче, което е агресивно може 

да се извърши ефтаназия. В Закона за ветеринарната дейност в чл. 179, т.4 пише точто и 

ясно « животни, чиито агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето 

на  хора или животни « тези кучета са опасни за цялото общество. Ето защо общината 

трябва да работа за кастрацията на тези кучета за да спре популацията им. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Хаккъ. 

Заповядзайте г-н Закир. 

 

Мустафа Закир – общински съветник от « Земеделски народен съюз» 

Искам да попитам кой отговаря от общината за тези кучета. Селата се напълниха с 

чипирани кучета. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Проблема с кучетата е голям.  Правили сме запитване до шест приюта, като сме 

съгласни да плащаме за кучетата които ще се приберат там, но никой не ги иска. Що се 

отнася до увеличаване броя на кучетата по населените места в общината ние не сме 

разселвали кучета и по чиповете може да се проследи от къде са дошли. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев – общински съветник от « Демократична България» 

През 2017г. сме провели среща с Областния управител. През 2019 г. сме 

алармирали природозащитниците. Проблема с безстопанствените кучета ще се реши с 

масова кастрация и регистрацията им. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Димитров. 

 

Даниел Димитров – общински съветник от БСП. 

Този проблем е много голям с него не можахме да се справим и предходния 

мандат. Не става въпрос за кучетата по дворовете, а за безстопанствените кучета. 

Общинския съветник Дамян Милев нека бъде по настоятелен в решенията за кучетата. Не 

сме чули от негова страна едно конкретно предложение за решение. Този проблем е много 

труден и няма да се реши само с приказки, а с конкретни предложения за решения, дайте 

ни ги тук в общинския съвет и ни еще задължим Кмета на общината да ги изпълни. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми колеги прекратявам дебатите по тази докладна записка. 

Моля, да преминем 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 29 29 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 206 

 

На основание чл. 21, ал.1 т. 24 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община 

Исперих за 2020 г. 
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ІІ. 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. 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

за изпълнение на програмата за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община Исперих за 

2020 г. 

 

(Приета с Решение №534 по Протокол № 48 от 31.05.2018 г. на Общински съвет – 

Исперих) 

 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл.40, ал.3 от Закона за 

защита на животните, в съответствие с изискванията на Глава Пета от закона за защита на 

животните и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност по отношение 

на грижата за безстопанствените животни и начините за трайно намаляване на тяхната 

популация  и обхваща периода 2018-2022 г. 

Необходимост от разработването и прилагане на програмата възникна в резултат на 

значително нарастване броят на безстопанствени кучета в община Исперих, това е 

сериозен проблем за обществото. Взетите мерки и изпълнените дейности са недостатъчни 

за разрешаване на сериозния проблем с безстопанствените кучета в община Исперих. 

Общинският съвет Исперих приема Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Исперих и предвижда годишен 

бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните. 

Кметът на община Исперих организира изпълнението на програмата и ежегодно внася 

отчета за изпълнението й пред изпълнителния директор на Българската агенция по 

безопасност на храните, съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните. 

➢ Основна цел на програмата - е чрез прилагане на комплекс от мерки да се 

овладее популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих, 

постепенно да се намали техния брой до количества, гарантиращи безопасността и 

здравето на хората, комфорта на градската среда на Исперих. 

  Целта на приетите нормативи е установяване на контрол върху популацията от домашни   

кучета и намаляване безстопанствените кучета, чрез поставяне на генерална стратегическа 

цел, под цели и прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, 

природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в 

една обща посока – намиране на съвременно и хуманно решение на проблема. 

➢ Генерална стратегическа цел – Постепенно ограничаване броя на 

безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до брой, гарантиращ 

безопастността и здравето на хората, комфорта на градската среда, след което да се 

изтеглят и настаняват в приюти. 

 

 

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА: 

 

 

➢ Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението 
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„безстопанствени кучета“; 

➢ Контрола върху отглеждането на домашните кучета; 

➢ Повишаване на чистотата на градска среда; 

➢ Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от Закона за 

защита на животните; 

➢ Вземане на мерки за намаляване на храненето на безстопанствените кучета ,което 

допринася за сформиране на големи глутници и повишаване нивата на агресивност; 

 

 

 

 

Причини за проблема 

 

✓ Липсата на контрол върху популацията на домашните кучета. 

✓ Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния 

характер на проблема. 

✓ Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след 

което се изоставят. 

✓ Собствениците на кучета не са подготвени за проблемите, съпровождащи 

отглеждането на кучета, в резултат на което при възникнали трудности може да ги 

изоставят. 

✓ Липса на адекватно и цялостно законодателство в областта на безстопанствените 

животни. 

✓ Липсата на адекватни санкции и контрол върху собствениците на домашни кучета. 

✓ Липса на финансов ресурс за справяне с проблема. 

 

 

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА 

ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и 

връщане по места на не агресивни и здрави безстопанствени кучета. 

 

1.1. Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно чл. 40в от Закона за 

защита на животните в амбулатории от ветеринарни специалисти, с които Община 

Исперих има сключени договори; 

1.2. Обработката на безстопанствените кучета се извършва за тригодишен гратисен 

период, съгласно Закона за защита на животните. Приоритетно се обработват женски 

кучета; 

1.3. Залавянето на безстопанствените кучета се извършва, съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона 

за защита на животните; 

1.4. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация /свободен лов, като от 

дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст, 

приоритетно женски/. 

 

Програмата "кастриране - връщане" е проучена и прилагана в редица европейски страни, в 

които съществува проблем с бездомните кучета /Италия, Гърция, Швейцария, Франция/ 

включително и САЩ. Практическите резултати са доказали, че този метод е високо и 

трайно ефективен и в същото време в дългосрочен план води до спестяване на много 

средства. Като причина се сочи, че в популация от стерилни животни, когато едно 
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животно умре поради някаква причина, няма да има друго, което да заеме неговото място 

и това ще доведе до намаляване на крайния брой. Връщането на здрави и не агресивни 

животни на местата, от където са взети ще предотврати прииждането на други не 

кастрирани и вероятно болни кучета от покрайнините на селищата и ще поддържа баланса 

на популацията в рамките на приемливо за населението съжителство "оптимално 

контролируем минимум". 

Връщането на кастрираните кучета трябва да става в най-кратки срокове, за да не се 

загуби способността им за адаптация и оцеляване на улицата. Необходимо е при връщане 

на кучетата да се знае броя им в съответния район. Обработените кучета не трябва да се 

връщат в райони на болници, училища, детски градини, спортни площадки, пътища от 

Републиканската пътна мрежа. 

 

2. Мерки, свързани с подобряване чистотата на градската среда 

Основен параметър на средата, подлежащ на контрол е ограничаване на хранителния 

ресурс. В тази връзка мерките трябва да бъдат насочени към: 

- контрол върху оставянето на хранителни отпадъци от гражданите по улиците; 

- ограничаване достъпа до сметищата, към хранителните магазини, заведенията за 

обществено хранене като отговорността за това се поема от собствениците на тези обекти; 

- да се създаде нормативно задължение за собствениците на терени на детски, учебни, 

здравни заведения, на предприятията, парковете да ги оградят по начин, който физически 

ограничава достъпа на бездомни кучета в тях; 

- определяне на площи, по които домашните кучета да бъдат разхождани и пускани 

свободно да играят и тичат. 

- определяне на специални места за хранене на безстопанствените кучета от любители на 

животни подали декларации по чл.47, ал.3 от ЗЗЖ. 

 

3. Регистрация на домашните кучета 

Регистрацията, паспортизацията и индентификацията на домашните кучета са насочени за 

осъществяване на контрол върху размножаването преди всичко на домашните кучета. 

Подходяща система за това ще намали риска от изоставяне на животни тъй като ще 

позволява проследяване на собственици и съответно санкционирането им. 

3.1. Регистрацията на домашни кучета се извършва, съгласно чл. 174 от Закона за 

втеринарномедицинската дейност; 

3.2. Таксите за домашни кучета се събират от отдел Местни данъци и такси към Общинска 

администрация-Исперих и кметовете на кметства, като средствата постъпват в общинския 

бюджет; 

3.3. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за първата година от 

неговото регистриране, съгласно чл. 39 от Закона за защита на животните. 

3.4. Обработката на домашните кучета е безплатна за жителите на община Исперих при 

организиране на кампания от общината. 

 

Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по 

местата на не агресивни и здрави безстопанствени кучета. Обработката на 

безстопанствените кучета се извършва съгласно чл. 40 от Закона за защита на животните в 

амбулатории от ветеринарни специалисти, с които община Исперих има сключени 

договори. Приоритетно се обработват женски кучета. Програмата „кастриране – връщане“ 

е проучена и прилагана в редица европейски страни, в които съществува проблема с 

безстопанствените кучета. Резултатите са доказали, че този метод е високо ефективен и 

траен и в същото време води до спестяване на  много средства. 

 

 

 Общината изпълнява целите на програмата за 2020 г.: 
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➢ Договор за предоставяне на чипове и ветеринарномедицинско обслужване на 

кучета с ветеринарен лекар д-р. Стоян Стоянов; 

➢ 42 броя безстопанствени кучета са преброени, ваксинирани, обезпаразитени, и 

върнати по местата им; 

➢ 24 броя безстопанствени кучета са кастрирани; 

➢ 49 броя са регистрираните домашни кучета в общинска администрация 

Исперих; 

➢ 6 броя безстопанствените кучета са осиновени; 

 

 4. Качествени промени, които се очакват вследствие на изпълнение на мерките по 

програмата и обработването на безстопанствените кучета 

 

4.1.Повишаване на безопасността на градската среда. 

4.2.Регистрация, събираемост на таксата за притежаване на домашни кучета и 

стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема за 

овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата. 

4.3.Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета. 

4.4.Намаляване на социалното напрежение. 

4.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животните. 

 

 

 

 

ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на 

жилищата – собственост на община Исперих за 2021 год. 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 178 по Протокол № 21/28.01.2021год. Общински съвет - Исперих   

определи предназначението на общинските жилища. На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от 

ЗОС и чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредба №13 за условията и реда за установяване жилищните 

нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища и поради 

възникнала необходимост, същите да се  категоризират в четири основни групи основни 

групи: 

- жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; 

       - жилище за продажба на наематели, настанени по административен ред; 

- ведомствени жилища; 

- ведомствени жилища за настаняване на специалисти от „МБАЛ-Исперих“ ЕООД; 

В група първа от общия брой 19 (деветнадесет) предлагаме две жилища да преминат в 

група „IV. Ведомствени жилища за настаняване на специалисти от „МБАЛ- Исперих” 

ЕООД”, а именно жилище, находящо се в гр. Исперих, ж.к. „Васил Априлов” бл. 5, вх. В, 

ет. 6, ап. 17, и жилище, находящо се в гр. Исперих, ж.к. „Васил Априлов” бл. 5, вх. Д, ет. 

5, ап. 13. 
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 От втора група от общия брой 3 (три) предлагаме едно жилище да премине в група 

„IV. Ведомствени жилища за настаняване на специалисти от „МБАЛ- Исперих” ЕООД”, а 

именно жилище находящо се в гр. Исперих, ул. „Хан Аспарух”, бл. 3, вх. Б, ет. 5, ап. 28. 

      
  Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да обсъди и приеме 

следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 
За целесъобразно стопанисване на общинския жилищен фонд на община Исперих, 

на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.4, ал.1 

и ал.2 от Наредба №13 за условията и реда за установяване жилищните нужди на 

граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища 

   

 

  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 

 

1. Приема списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на 

общинските жилища за 2021 година, както следва: 

                             

 

 

С П И С Ъ К 

ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО,  БРОЯ,  ВИДА  И  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2021 ГОДИНА 

 

 І. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.    

                                                                                             

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 1 Д 6 22 Гарсониера 

2. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 А 5 19 Гарсониера 

3. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Д 2 5 Двустаен 

4. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 10  Б 5 13 Двустаен 

5. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 5 А 3 8 Гарсониера 

6. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 5 39 Боксониера 

7. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 13 А 1 3 Гарсониера 

8. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Б 5 14 Гарсониера 

9. Гр.Исперих  Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 4 35 Боксониера 

10. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 Б 3 8 Двустаен 

11. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 В 5 16 Двустаен 

12. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 14 В 5 14 Двустаен 

13. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 3 31 Боксониера 

14. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 9 А 1 2 Двустаен 

15. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 10 Б 5 15 Тристаен 
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16. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 А 5 18 Боксониера  

17. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 А 5 19 Боксониера 

   

II. Жилище за продажба на наематели, настанени по админстративен ред. 

 

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих Ул.“В.Левски“ Ливний А 1 3 Двустаен 

2. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 7 Г 1 2 Двустаен 

 

 

ІІI. Ведомствени жилища. 

 

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 5 Б 4 26 Гарсониера 

2. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 2 А 5 21 Боксониера 

3. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 22 А 4 12А Гарсониера 

 

   ІV. Ведомствени жилища за настаняване на специалисти от „МБАЛ-Исперих“ ЕООД. 

 

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Б 3 8 Гарсониера 

2. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 3 Б 5 28 двустаен 

3. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 В 6 17 Двустаен 

4. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 Д 5 13 Двустаен 

 

 

 

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

Областен управител на Област Разград, в 7-дневен срок от приемането му. 

     

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.                                                                                      

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте д-р Ахмедова. 

 

Д-р Ферай Ахмедова –  председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

22.04.2021г. от 14.00ч. след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Здравеопазванеи социални грижи“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „ Законност и обществен ред“ проведено на 22.04.2021г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения, предложения 

Моля, да преминем към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.04.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на 

жилищата – собственост на община Исперих за 2021 год. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  
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20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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 29 29 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 207 

 

За целесъобразно стопанисване на общинския жилищен фонд на община Исперих, 

на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.4, ал.1 

и ал.2 от Наредба №13 за условията и реда за установяване жилищните нужди на 

граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища 

   

 

  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 

 

1. Приема списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на 

общинските жилища за 2021 година, както следва: 

                             

 

 

С П И С Ъ К 

ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО,  БРОЯ,  ВИДА  И  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2021 ГОДИНА 

 

 І. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.    

                                                                                             

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 1 Д 6 22 Гарсониера 

2. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 А 5 19 Гарсониера 

3. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Д 2 5 Двустаен 
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4. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 10  Б 5 13 Двустаен 

5. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 5 А 3 8 Гарсониера 

6. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 5 39 Боксониера 

7. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 13 А 1 3 Гарсониера 

8. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Б 5 14 Гарсониера 

9. Гр.Исперих  Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 4 35 Боксониера 

10. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 Б 3 8 Двустаен 

11. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 В 5 16 Двустаен 

12. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 14 В 5 14 Двустаен 

13. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 3 31 Боксониера 

14. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 9 А 1 2 Двустаен 

15. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 10 Б 5 15 Тристаен 

16. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 А 5 18 Боксониера  

17. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 А 5 19 Боксониера 

   

II. Жилище за продажба на наематели, настанени по админстративен ред. 

 

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих Ул.“В.Левски“ Ливний А 1 3 Двустаен 

2. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 7 Г 1 2 Двустаен 

 

 

ІІI. Ведомствени жилища. 

 

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 5 Б 4 26 Гарсониера 

2. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 2 А 5 21 Боксониера 

3. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 22 А 4 12А Гарсониера 

 

   ІV. Ведомствени жилища за настаняване на специалисти от „МБАЛ-Исперих“ ЕООД. 

 

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Б 3 8 Гарсониера 

2. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 3 Б 5 28 двустаен 

3. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 В 6 17 Двустаен 

4. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 Д 5 13 Двустаен 

 

 

 

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

Областен управител на Област Разград, в 7-дневен срок от приемането му. 

     

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.                                                                                      
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ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на община Исперих, прогноза на 

показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи и прогноза за 

общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2022 – 2024 г.,   

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

С указания на МФ БЮ № 1 от 10.02.2021 за подготовката и представянето на 

бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2022-2024 

г. стартира първият етап на бюджетната процедура за следващата година, с цел 

разработване на проекта на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. 

Тригодишната бюджетна  прогноза на община Исперих за периода 2022-2024 г. е 

разработена на базата на: 

- одобрените със Закона за държавния бюджет на Република за България за 2021 г. 

бюджетни параметри, без еднократните разходи за 2021 г, в т.ч. и еднократни 

разходи, свързани с COVID-19; 

- основните допускания, таваните на разходите/бюджетните взаимоотношения и 

други параметри, включени в Решение № 963 на Министерския съвет от 2020 г. за 

одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 

периода 2021-2023 г., одобрена с Решение № 778 на Министерския съвет от 2020 г. 

- Решение № 64 на Министерския съвет от 2021 г. за бюджетна процедура за 2022 г. 

- уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени еднократните 

разходи, включени в бюджета на община Исперих за предходната година; 

- настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в 

нормативната уредба; 

Собствените приходите са планирани на базата на реалистична оценка и анализ на  

събираемостта за няколко предходни години, като са отчетени съответните промени в 

нормативната уредба. Като база за разработване на трансферите за местни дейности и 

целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2022-2024 г. са заложени одобрените 

със ЗДБРБ за 2021 г. размери. 

 

 

 

 

 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 82. ал. 2 от Закона за публичните 

финанси, и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
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1. Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности на община Исперих за периода 

2022-2024 г., съгласно Приложение № 8 към БЮ № 1 от 10.02.2021; 

2. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи 

за периода 2021-2022 г., съгласно Приложение № 1а към БЮ № 1 от 10.02.2021; 

3. Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2022-

2024г. на община Исперих, съгласно Приложение № 6г към БЮ № 1 от 10.02.2021; 

 

Настоящото решение да се изпрати на кмета на община Исперих и на областния 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

 

Приложенията са предоставени на диск и са неразделна част от този протокол 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Хюсеин 

 

Айдън Хюсеин –  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 22.04.2021г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Желаещи да вземат отношение по докладната записка. 

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 29 29 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 208 



 

152 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 82. ал. 2 от Закона за публичните 

финанси, и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

  

 

1. Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности на община Исперих за 

периода 2022-2024 г., съгласно Приложение № 8 към БЮ № 1 от 10.02.2021; 

2. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи 

за периода 2021-2022 г., съгласно Приложение № 1а към БЮ № 1 от 10.02.2021; 

3. Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2022-

2024г. на община Исперих, съгласно Приложение № 6г към БЮ № 1 от 10.02.2021; 

 

Настоящото решение да се изпрати на кмета на община Исперих и на областния 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

 

Приложенията са предоставени на диск и са неразделна част от този протокол 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Докладна записка от Белгин Шукри –  Кмет на Община Исперих. 

Относно: Провеждане на процедури за ползване  на стояща дървесина на корен от 

гори – собственост на община Исперих през 2021 год.   

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри –  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. 

 От продадената стояща дървесина през 2020 г. Община Исперих е получила 318140 

лв. , като остават за сеч още около 730 пл.м.3 дървесина на стойност около 45000 лв. по 

сключени договори през 2020 г.  

 С Решение № 151/22.12.2020 г. Общинския съвет – Исперих утвърди Годишен план  

за ползване на дървесина през 2021 г. в размер на 3960 пл.м.3, от които 1300 пл.м.3 за 

Местни търговци.  
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 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 2021 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 подотдели: 1073 – д /15953.19.58  на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих,  с. Голям Поровец.  
 

 ІІ. Да се проведе открит конкурс за възлагане комплекс от дейности в гори-

общинска  

                собственост, включващ: 

                1. Сеч, разкройване, извоз до временен склад и рампиране  на маркираната 

дървесина 

по обекти, както следва: 

  

  Обект № 2 с подотдели: 1067 – ц /34103.46.120/ на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих, с. Йонково  и  1168-в/07452.16.65/ на територията на ДГС „Сеслав” район 

Исперих,  с. Бърдоква .  

  Обект № 3 с подотдел: 1072 – а/15953.19.58/  и  1072 – д /15953.19.58/  на 

територията на ДГС „Сеслав” район Исперих,    с. Голям Поровец . 

 

ІІІ. Да се определят следните условия на публичния търг за Обект 1:  

Приложение 1. 

1.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване.  

2.Начална цена :  

- за Обект № 1 – 41020 (четиридесе и една хиляди и двадесет) лева без ДДС.  

3. Стъпка за наддаване по обекти :  

- за Обект № 1 – 410  (четиристотин и десет ) лева;  

4. Гаранция за участие :  

- за Обект № 1 – 2050  (две хиляди и петдесет ) лева ;  
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5.Гаранция за изпълнение на договора да бъде в размер на 5% от достигнатата стойност 

на правото на ползване на обекта.  

 

 ІV. Да се определят следните условия на  конкурса  за Обект 2 и Обект 3: 

 Приложение 2 и 3 . 

1. Вид на конкурса- Открит конкурс. 

2. Начална цена за целия комплекс дейности- 

-за Обект 2 – 26435 (двадесет и шест  хиляди,четиристотин двадесет и пет) лева без ДДС, 

-за Обект 3 – 26700 (двадесет и шест  хиляди и седемстотин ) лева без ДДС. 

3. Гаранция за участие по обекти : 

- за Обект 2 – 1320 (хиляда триста и двадесет) лв. 

- за Обект 3 – 1335 (хиляда триста тридесет и пет) лв. 

 

 ІV. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2021 г. то ползването им да 

се прехвърли през 2022 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. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

Зейти Фераим–  председател на ПК по « Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

22.04.2021г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

     

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Хюсеин 
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Айдън Хюсеин –  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 22.04.2021г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Предложения, мнения, становища по проекта за решение имате ли? 

Заповядайте г-н Назиф. 

 

Сали Назиф – общински съветник от « Земеделски народен съюз» 

Уважаеми общински съветници, 

Искам да взема отношение по второ римско от проекта за решение. Поражда се 

субективизъм в това, кой ще продава дървесината, кой ще определя на кого ще се дава. 

Направих си труда да направя една статистика добив аще е около 4 х.кубика, а само за 

града са необходими около 6 х. кубика, а за цялата община нужните кубици ще са повече. 

Така, че ще има ощететени. Предложението ни е на групата да си остане стария вариант. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Димитров. 

 

Даниел Димитров – общински съветник от БСП. 

Уважаеми общински съветници, 

Аз не съм участвал в заседанието на постояните комисии и дали там се е развила 

дискусия какви са мотивите по т.2 да се мине към този начин за добиване на дървесината, 

който ние през 2016 г. премахнахме и то със някакви цели: 

- неравнопоставеност  на населените места и не налична такава дървесина, която да 

задоволи всички социални нужди на цялата община. То хубаво каза общинския съветник 

Сали Назиф за цялата община са необходими 15 х. кубика дървесина. И ако искаме да я 

разпределим по начин справедлив може да бъдете сигурни, че ще срешнете сериозен 

отпор субективизма ще е налице и кметовете по населени места ще решават на кого ще се 

дава дървесина. 

- на второ място прочетете мотивите – реализиране на повече приходи и т.н това са 

мотивите от 2016 г. насам. И ако някой ми каже, че за 2016, 2017г., 2018 и 2019г. ние не 

сме реализирали приходи повече от това, ако приложим тази практика. Ние през 2016 

г.спомняте ли си ние срещнахме отпор на общинския съвет дали по чл.19 да дадем част от 

това на местните фирми тогава г-н Мюсреф се е изказал днес гледах протокола. Всички 

останали фирми освен местните ги вкараха на публичен търг с явно надаване и резултата, 

ако направите сметка ние за тези години сме повишили приходите с 10 пъти. Ако ще 

обслужваме нечии интереси , т.е на фирмите които ще извозват, секат  и ще ползваме 

техните временни складове, защото ние нямаме такива просто всичко това е ненужно да 

го правим. Явно не сме готови рно намерението ви е най доброто, убеден съм, че лично 

вие нямате корисна цел г-н Кмет, но предлагам да върнем докладната за ново 
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разглеждане. Правя конкретно предложение – докладната записка да бъде върната за ново 

разглеждане. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Ибрям. 

 

Турхан Ибрям – общински съветник от Земеделски народен съюз. 

Уважаеми общински съветници, 

Имам претенциите, че разбирам от тази дейност. Идеята на кмета е да подсигури 

населението с недостигаща дървесина от горското стопанство. Кметовете правят списък 

на нуждаещите се и го представят дали сега на общината или на гопското стопанство. 

Спорет мен това е добра идея дървесината да се използва от местното население на 

общината. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Единствената ни цел  бе да намалим крайната цена на дървесината за населението. 

С това предложение нямаме намерение да облагодетерстваме някого, тук говорим за търг 

в който имат право да участват фирмите които имат лицензии. Разбирам, че трябва да 

проведем дебат и също подкрепям предложението докладната да бъде върната за ново 

разглеждане. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми колеги, постъпи предложение от г-н Даниел Димитров – докладна 

записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих относно: Провеждане на процедури 

за ползване  на стояща дървесина на корен от гори – собственост на община Исперих през 

2021 год.  да бъде върната за ново разглеждане. 

 

Други предложения. 

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 29 29 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 209 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и мастната 

администрация  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

            Р Е Ш И: 
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1. Връща за ново разглеждане докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на  

община Исперих относно: Провеждане на процедури за ползване  на стояща 

дървесина на корен от гори – собственост на община Исперих през 2021 год.   

 

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

Управител на област Разград, в седем дневен срок от приемането му.  

 

3. 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 Даниел Димитров Йорданов – общински съветник в ОбС 

Исперих и Председател на УС на СНЦ „ МИГ – Исперих“ 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ 

„Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение за 

изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от 

29.11.2016 г. и Заповед № РД 09-263/ 29.03.2021 г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 

2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Димитров 

 

Даниел Димитров Йорданов – общински съветник в ОбС Исперих и 

Председател на УС на СНЦ „ МИГ – Исперих“ 

Уважаеми общински съветници, 

На 29.11.2016 г. между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г., Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 - 2020 г. и Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014 - 2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група Исперих” бе подписано 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № 

РД № 50-186 от 29.11.2016 г., с което се определят правата и задълженията на страните 

във връзка с изпълнение на Стратегията.  

Стратегията на МИГ Исперих е многофондова и включва мерки, финансирани от 3 

програми, с разполагаем бюджет за безвъзмездна финансова помощ в размер на: 

- ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - 1 500 000,00 лв.;   

- ОП „Развитие на човешките ресурси“ - 600 000,00 лв.;   

- Програма за развитие на селските райони - 2 932 000,00 лв.  

Данните за изпълнението на Стратегията на МИГ Исперих към настоящия момент 

са както следва:  

• Изпълнение по ОПИК:  
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През 2018 - 2019 г. бяха обявени няколко процедури за прием на проектни предложения по 

ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“. Тази мярка е насочена към малки и средни 

предприятия от територията, като финансирането е за подобряване на производствения им 

капацитет чрез оборудване и закупуване на основни средства - нови машини и технологии. 

Подадени бяха общо шест проекта, от които, одобрени за финансиране - четири проектни 

предложения, две не получиха одобрение. Подписани са четири административни договори, 

които са изпълнени и е изплатена безвъзмездна финансова помощ. За наличния остатък от 

близо 111 000 лв., в периода 01.06.2021 г. - 30.06.2021 г. планираме да бъде отворен прием 

за проекти по тази мярка.  

 

• Изпълнение по ОПРЧР:  

До момента са обявени три процедури за прием на проектни предложения по мярка 

ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството”. Мярката е насочена към безработни и заети 

лица, които искат да стартират собствен бизнес и предвижда обучение по 

предприемачество, консултации за разработване на бизнес планове, наставничество и др. 

Подадени бяха четири проектни предложения, от които три са одобрени, а едно е с отказ за 

подписване на договор от Управляващия орган на програмата. Към момента са подписани 

три административни договора за безвъзмездна финансова помощ. Един от проектите е 

изпълнен и е изплатена финансовата помощ, а другите два проекта са в процес на 

изпълнение. Договорените средства са почти 100% от бюджета на мярката (остатъчен 

бюджет от 550,23 лв.).  

По мярка ОПРЧР 2 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности“- беше обявена една процедура за кандидатстване с два крайни срока. 

Подени бяха четири проекта, от които два оттеглени от кандидатите. Има 

подписани договори за изпълнение на два проекта: с Община Исперих и НЧ „Рома - 

2007 с. Вазово“. Проектът на Община Исперих е изпълнен и отчетен. Проектът на 

НЧ „Рома - 2007 с. Вазово“ е в процес на изпълнение. По указания на 

Управляващия орган на ОПРЧР в началото на 2021 г. МИГ Исперих подписа 

допълнително споразумение за изтегляне на бюджетния остатък по мярката в 

размер на 202 000 лв., който ще бъде пренасочен към други мерки от ОПРЧР 

свързани с пандемията от COVID-19. 

 

• Изпълнение по Програмата за развитие на селските райони: 

По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ бяха обявени пет приема за 

кандидатстване през 2019 г. и 2020 г. До момента са подадени общо осемнадесет проектни 

предложения, от които четиринадесет са одобрени от МИГ, а другите четири бяха 

оттеглени от кандидатите. Има един подписан договор. По мярката през 2021 г. бе обявен 

прием и има подаден един проект, който в момента е в процес на оценка. Има неусвоен 

бюджет по мярката и след приключване на оценката на подадения проект ще бъде обявена 

нова покана за кандидатстване. 

По мярка 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ през 

2020 г. бе обявен прием за проекти. Има подаден и одобрен от МИГ Исперих един проект. 

Процедурата е в процес на проверка от страна на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция. 

Няма разполагаем бюджет по мярката. 

По мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  беше обявена една 

процедура за кандидатстване. Приети са десет проектни предложения, от които девет са 
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одобрени от МИГ Исперих, а един проект е оттеглен от кандидата. Процедурата е 

одобрена от ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция и има един подписан договор, който 

е изпълнен и финансиран. По мярката има разполагаем бюджет за безвъзмездна финансова 

помощ в размер на 255 231,14 лв. През 2021 г. ще бъде обявен прием за проектни 

предложения. 

По Мярка 7.4: „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на 

местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, 

свързаната с тях инфраструктура“ през 2020 г. бе обявена процедура с два крайни срока 

за кандидатстване. Приети са общо седем проекта, от които 6 на Община Исперих. Всички 

проекти са одобрени от МИГ Исперих. В момента се подготвя договор за безвъзмездна 

финансова помощ по проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в 

гр. Исперих“, подаден от Община Исперих. Няма разполагаем бюджет по мярката.  

По Мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа“ през 2020 г. бе обявена процедура с три крайни 

срока за кандидатстване. По двата приема са приети общо три проекта. По първия срок за 

кандидатстване е приет и одобрен от МИГ Исперих един проект. По втория срок за 

кандидатстване са приети два проекта, които са в процес на оценка. За третия срок има 

разполагаем бюджет.  

   

Общата стойност на субсидията на всички одобрени проекти по процедури, 

договорени и такива, по които няма подписани договори, от началото на прилагане на 

Стратегията е в размер на 76,08% или 3 980 293,58 лв. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

За управление, текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМВР, МИГ 

Исперих изготвя ежегодно бюджет, който се одобрява от Управляващия орган на ПРСР 

2014 - 2020 г., като разходите се възстановяват, при условията и по реда на Наредба № 1 

от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

Съгласно споразумението с Управляващите органи на програмите, Местна инициативна 

група - Исперих има право да получи авансово плащане за част от одобрения годишен 

бюджет.  

Одобрената финансова помощ за текущи разходи (бюджет) за периода 01.01. - 

31.12.2021 г. за изпълнение на Стратегията (2017 - 2023 г.) е в размер на 191 153,66 лв. 

Максималният размер на авансовото плащане за текущи разходи е 50% от тази сума или 

95 576,83 лв., съгласно изискването на чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за 

прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие”.  

Във връзка с представяне на заявка за авансово плащане пред ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” 

№ 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 

представляван от изпълнителния директор Васил Грудев и в изпълнение на изискванията 

на чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагаме 

Общински съвет Исперих да вземе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 
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1. Упълномощава кмета на община Исперих да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция в размер на 95 576,83 лв. (деветдесет и пет хиляди петстотин 

седемдесет и шест лева и осемдесет и три стотинки) за обезпечаване на 100% от авансово 

плащане за периода 01.01. - 31.12.2021 г. по Споразумение за изпълнение на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от 29.11.2016 г. и Заповед № РД 09-

263/ 29.03.2021 г. на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. по подмярка „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. със срок до 30.06.2022 г. 

2. Възлага на изпълнителния директор на Сдружение „Местна инициативна група - 

Исперих” да подготви необходимите документи за авансовото плащане и да ги представи 

пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 
 

Бейти Бекир –Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Хюсеин 

 

Айдън Хюсеин –  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 22.04.2021г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „ Законност и обществен ред“ проведено на 22.04.2021г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

Общинския съветник Даниел Димитров няма да участва в гласуването. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 28.04.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Даниел Димитров Йорданов – общински съветник в ОбС 

Исперих и Председател на УС на СНЦ „ МИГ – Исперих“ 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ 

„Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение за 

изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от 

29.11.2016 г. и Заповед № РД 09-263/ 29.03.2021 г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 

2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  
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28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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 

        № 210 

 

 

Във връзка с представяне на заявка за авансово плащане пред ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” 

№ 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 

представляван от изпълнителния директор Васил Грудев и в изпълнение на изискванията 

на чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагаме 

Общински съвет Исперих да вземе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Упълномощава кмета на община Исперих да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция в размер на 95 576,83 лв. (деветдесет и пет хиляди 

петстотин седемдесет и шест лева и осемдесет и три стотинки) за обезпечаване 

на 100% от авансово плащане за периода 01.01. - 31.12.2021 г. по Споразумение 

за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-

186 от 29.11.2016 г. и Заповед № РД 09-263/ 29.03.2021 г. на Управляващия 

орган на ПРСР 2014-2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. със срок 

до 30.06.2022 г. 

2. Възлага на изпълнителния директор на Сдружение „Местна инициативна група 

- Исперих” да подготви необходимите документи за авансовото плащане и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 

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 Административно процесуалния 

кодекс. 

 

 

 

ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник   кмет на Община Исперих. 

Относно: Възлагане изпълнението на услугата „Патронажна грижа” като услуга от 

общ икономически интерес (УОИИ)  на  „Център за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда” към Дирекция „Хуманитарни 

дейности” по Проект „Патронажна грижа + в община Исперих“, финансиран по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ                          

№ BG05M9OP001-6.002-0090 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 по процедура: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кючюк. 

 

Аксел Кючюк – заместник   кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих е конкретен бенефициент по Проект BG05M9OP001-6.002-0090 

„Патронажна грижа + в община Исперих“, съгласно сключен Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”. 

Проектът е на стойност 324 927,95 лв., представляващ 100% безвъзмездна 

финансова помощ.  

Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца, считано от 01.04.2021 г. 

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи 

за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за 

адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с 

разпространението на COVID-19.  

Проектът ще даде възможност да бъдат задоволени нуждите на минимум 55 

потребители от община Исперих, да получават качествена и адекватна на нуждите им 

патронажна грижа в рамките на до 2 часа дневно, за период от 12 месеца чрез обучен екип 

от медицински специалисти, психолог и домашни помощници. 

 

 

 

По процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” ще се прилагат два 

режима на помощ: 

- Дейностите за превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от 

държавата дейности, не попадат в обхвата на правилата за държавна помощ; 

- Дейностите по патронажна грижа ще се реализират съгласно Решение на 

комисията от 20 декември 2011 година (Решението)  относно прилагането на член 106, 

параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ 

под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 

предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес 

(нотифицирано под номер С (2011) 9380) (текст от значение за ЕИП) (OBL 7/11.01.2012). 

В изпълнение на  т. 4.1  от сключен между  Община Исперих и Министерство на 

труда и социалната политика, чрез  Главна дирекция „Европейски фондове, 
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международни програми и проекти“ Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

отношения“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, 

Община Исперих в качеството си на конкретен бенефициент следва самостоятелно да 

възложи предоставяне на услугата „Патронажна грижа“, която се определя като услуга от 

общ икономически интерес (УОИИ) при спазване изискванията на Решение  на Комисията 

от 20 декември 2011 г. Възлагането на  услугата  се извършва с акт за възлагане, който 

следва да съдържа задължителните реквизити по член  4 от Решение 2012/21/ЕС. 

Възлагането на  УОИИ се осъществява с Решение на ОбС чрез кмета на общината, 

който изготвя заповед за възлагане, както и правила и процедури за предоставяне на 

услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа”. 

Съгласно чл. 2 (1) т. 11, от раздел ІІ. Предмет на заповедта от Акт за възлагане за 

предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес – 

Патронажна грижа +  с Решение на ОбС се утвърждава  Методика за предоставяне на 

интегрирана  здравно-социална услуга „Патронажна грижа “.  

За предоставяне на услугата ще се използва административната сграда на община 

Исперих,  в  която се помещава „Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда ”  към Дирекция „Хуманитарни дейности” 

на община Исперих, където се предоставяха услугите по процедури “Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания” – Компонент 2,  Компонент 3 и Компонент 4. 

Съгласно изискванията на Управляващия орган, Общински съвет е и органът, 

който може да реши финансираните по  Оперативна програма  „Развитие на човешките 

ресурси” услуги по патронажна грижа, да се ползват от потребителите без заплащане на 

такса за периода на предоставяне на услугите. Целевите групи по проекта са възрастни 

хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания – болшинството от които са 

с ниски доходи, живеят в лоши битови условия и са в риск от социална изолация. 

                                               

                                                                       

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, в изпълнение на Административен договор по проект 

„Патронажна грижа + в Община Исперих“ и във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 

20.12.2011 година.  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

  

 

1. Дава съгласие Община Исперих да изпълнява самостоятелно услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ/ по Проект №BG05M9OP001-6.002-0090 „Патронажна 

грижа + в община Исперих“,  процедура: BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА 

+”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

2. Упълномощава Кмета на Община Исперих да възложи: 

2.1. Изпълнението на УОИИ  по Проект №BG05M9OP001-6.002-0090 „Патронажна 

грижа + в община Исперих“, процедура: BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА 

+”  на  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 

или в домашна среда” към Дирекция „Хуманитарни дейности” на община Исперих за срок  

до  приключване на дейностите по проекта. 
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2.2. Контрола върху изпълнението на УОИИ по Проект „Патронажна грижа + в 

община Исперих“  на екипа за организация и управление на Проект „Патронажна грижа + 

в община Исперих“ на общинско ниво.  

3. Утвърждава „Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга 

„Патронажна грижа“.  

4. Определя да не се заплаща такса от страна на потребителите на услугата 

„Патронажна грижа” по  Проект „Патронажна грижа + в  община Исперих“. 

 5. 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 Административно процесуалния кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте д-р Ахмедова. 

 

Д-р Ферай Ахмедова –  председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

22.04.2021г. от 14.00ч. след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Здравеопазванеи социални грижи“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

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 29 29 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 211 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, в изпълнение на Административен договор по проект 

„Патронажна грижа + в Община Исперих“ и във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 

20.12.2011 година.  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

  

 

1. Дава съгласие Община Исперих да изпълнява самостоятелно услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ/ по Проект №BG05M9OP001-6.002-0090 „Патронажна 

грижа + в община Исперих“,  процедура: BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА 

+”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

2. Упълномощава Кмета на Община Исперих да възложи: 

2.1. Изпълнението на УОИИ  по Проект №BG05M9OP001-6.002-0090 „Патронажна 

грижа + в община Исперих“, процедура: BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА 

+”  на  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 

или в домашна среда” към Дирекция „Хуманитарни дейности” на община Исперих за срок  

до  приключване на дейностите по проекта. 

2.2. Контрола върху изпълнението на УОИИ по Проект „Патронажна грижа + в 

община Исперих“  на екипа за организация и управление на Проект „Патронажна грижа + 

в община Исперих“ на общинско ниво.  

3. Утвърждава „Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга 

„Патронажна грижа“.  

4. Определя да не се заплаща такса от страна на потребителите на услугата 

„Патронажна грижа” по  Проект „Патронажна грижа + в  община Исперих“. 

 5. 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 Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Исперих (по чл. 196, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищно образование) 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кючюк. 

 

Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с разпоредбите на чл. 196,  ал.1 и ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, влязъл в сила на 01.08.2016 г., общините са задължени да  

разработят Анализ за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците. Приетият Анализ от Общински съвет се предоставя на областния управител за 

изготвяне на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците, въз основа на която се приема и двугодишна общинската стратегия, 

включваща стратегическите цели и необходимите дейности в областта на личностната 
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подкрепа. За изпълнение на приетата общинската стратегия общините изготвят Годишен 

план. 

Проектът на предложения Анализ показва състоянието на образователната система 

в община Исперих през учебните 2019/2020 г. и 2020/2021 г., 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 вземе 

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 

Общински съвет – Исперих: 

 

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 седемдневен 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. 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Димитрова . 

 

Екатерина Димитрова –  председател на ПК по «Образование, култура и 

духовни дейности» 

На заседание на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

22.04.2021г. от 13.30ч. след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 
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Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 29 29 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 212 

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: 

 

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 седемдневен 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 
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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 01.08.2016 

г., 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.  

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; 
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• 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. 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; 

• КСУДС “Лудогорие“; 

• Дирекция „Социално подпомагане“ 

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 

На територията на община Исперих функционира образователна инфраструктура, 

която включва институции на предучилищното обучение, общо, профилирано и 

професионално образование.  

През 2019/2020 г. на територията на община Исперих функционират: 1 детска ясла, 

14 детски градини, като 4 от тях са в гр. Исперих и 10 – в селата на територията на 

общината; 9 общински училища, от които – 7 са основни, като 2 са в гр. Исперих, и 7 – в 

други населени места на общината. Средните общински училища са 2 – Профилирана 

гимназия „Васил Левски“ и Професионална гимназия по селско стопанство „Хан 

Аспарух“. 

Всички детски градини са на целодневно обучение, а всички училища са на 

едносменен режим на обучение. 

Таблица 1: Система на предучилищното и училищното образование на 

територията на община Исперих през учебната 2020/2021 г. 
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 Отрицателната демографска статистика води до съществуването на 

групи/паралелки с минимален и под минималния брой деца/ученици.  

 

1.1. Предучилищно обучение:   

 От 2019 г. яслените групи, които функционираха към детска градина „Първи юни“ 

– гр. Исперих, с Решение на Общински съвет – Исперих, се обособиха в самостоятелна 

институция – детска ясла „Малечко Палечко“. Броят на децата се запазва относително 

стабилен. 

  

Таблица 2: Брой деца в детска ясла „Малечко Палечко“ – гр. Исперих за периода 2019г. – 

2021 г. 

Година 2019 2020 2021 

Брой деца 74 80 81 

 

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. 

Считано от 15.09.2017 г. на територията на Община Исперих, поради недостатъчна 

пълняемост на групите, са закрити още седем детски градини: в с. Г. Поровец, с. Бърдоква, 

с. Ст. селище, с. Лъвино, с. Къпиновци, с. Белинци, с. Райнино. 

През учебните 2019/2020 и 2020/2021 години на територията на община Исперих 

функционират 14 детски градини, в които се отглеждат, възпитават, социализират и 

обучават деца от 2-годишна възраст до постъпването им в I клас. Десет от детските 

градини се намират в селата на община Исперих, а четири – в град Исперих.  

През учебната 2019/2020 година една от детските градини в общината е включена с 

Списъка на средищните детски градини и училища в Република България, а именно ДГ 

„Дора Габе“ – с. Лудогорци. През учебната 2020/2021 г. две детски градини са включени в 

Списъка на средищните детски градини – ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци и ДГ „Първи 

юни“ – гр. Исперих. 

В началото на учебната 2019/2020 година в детските градини на територията на 

община Исперих са обхванати общо 701 деца в 32 целодневни групи, 17 деца в 

задължителна предучилищна възраст в 1 целодневна подготвителна група в ОУ „Отец 

Паисий“ – с. Подайва. 

Към 01.12.2019 г. по данни от Националната електронна информационна система 

за предучилищно и училищно образование /НЕИСПУО/ в детските градини и в 

подготвителната група в училището в с. Подайва се отглеждат, възпитават и обучават 709 

деца, от които 374 са на възраст от 2 до 4 години, 335 – в подготвителни групи. 

Вид Брой Статут 

Детска ясла (ДЯ) 1 общинска 

Детски градини (ДГ) 14 общински 

Основни училища (ОУ) 7 общински 

Профилирана гимназия 1 общинска 

Професионална гимназия 1 общинска 
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В началото на учебната 2020/2021 година в детските градини са обхванати общо 

678 деца в 32 целодневни групи, 16 деца в задължителна предучилищна възраст в 1 

целодневна подготвителна група в ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва. 

Към 01.12.2020 г. по данни от Националната електронна информационна система 

за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО) в детските градини на 

територията на община Исперих се отглеждат, възпитават и обучават 702 деца, от които 

371 са на възраст от 2 до 4 години, 331 – в подготвителни групи. 

Броят на децата се запазва относително стабилен. Отчитайки наличния капацитет 

на детските градини и обхвата на децата, наличната база е достатъчна за пълното 

обхващане на желаещите да посещават детска градина деца. 

 

Таблица 3: Детски градини в община Исперих – брой деца и брой персонал 

(педагогически и непедагогически) през учебната 2019/2020 г.  

 

 

№ 

 

Населено 

място 

 

Детска градина Бро

й 

гру

пи 

Брой деца Брой 

персонал 

2-4 

год. 

6-7 

год. 

Общ 

брой 

Педа

го 

гичес

ки 

Непе

даго 

гичес

ки 

1. Исперих „Първи юни“ 6 74 67 141 13 18 

2. Исперих „Щастливо детство“ 4 48 51 99 9 7 

3. Исперих „Мечо Пух“ 4 49 48 97 10 8 

4. Исперих „Слънце“ 4 52 45 97 9 9 

5. Подайва „Радост“ 2 26 26 25 4 5 

6. Китанчево „Щастливо детство“ 2 25 9 34 4 3 

7. Лудогорци „Дора Габе“ 2 13 24 37 4 4 

8. Вазово „Кокиче“ 2 24 13 37 4 4 

9. Йонково „Кокиче“ 1 16 6 22 2 2 

10. Свещари „Радост“ 1 12 6 18 2 2 

11. Тодорово „Братя Грим“ 1 9 10 19 2 4 

12. Яким Груево „Осми март“ 1 10 4 14 2 3 

13. Делчево „Детелина“ 1 7 8 15 2 2 

14. М. Поровец „Щастливо детство“ 1 9 6 15 2 2 

15. Подайва ПГ към ОУ „Отец Пайсий“ 1 0 12 12 – – 

ОБЩО: 33 374 335 709 69 73 

 

 

Таблица 4: Детски градини в община Исперих – брой деца и брой персонал 

(педагогически и непедагогически) през учебната 2020/2021 г. 

 

 

№ 

 

Населено 

място 

 

Детска градина 

Бро

й 

гру

Брой деца Брой 

персонал 

2-4 6-7 Общ Педа Непе
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пи год. год. брой го 

гичес

ки 

даго 

гичес

ки 

1. Исперих „Първи юни“ 6 85 49 134 13 16 

2. Исперих „Щастливо детство“ 4 49 51 100 9 8.5 

3. Исперих „Мечо Пух“ 4 43 52 95 10 8 

4. Исперих „Слънце“ 4 46 53 99 10 8 

5. Подайва „Радост“ 2 32 26 58 4 5 

6. Китанчево „Щастливо детство“ 2 20 12 32 4 3 

7. Лудогорци „Дора Габе“ 2 13 19 32 4 4 

8. Вазово „Кокиче“ 2 28 14 42 4 4 

9. Йонково „Кокиче“ 1 14 8 22 2 2 

10. Свещари „Радост“ 1 10 8 18 2 2 

11. Тодорово „Братя Грим“ 1 9 8 17 2 4 

12. Яким Груево „Осми март“ 1 7 6 13 2 3 

13. Делчево „Детелина“ 1 8 4 12 2 2 

14. М. Поровец „Щастливо детство“ 1 7 5 12 2 2 

15. Подайва ПГ към ОУ „Отец Пайсий“ 1 0 16 16 – – 

ОБЩО: 33 371 331 702 70 71.5 

 

 Пълняемостта и натовареността на отделните групи и детски градини е различна. 

Някои надвишават 100%, а други не могат да ги достигнат.  

Детските градини на територията на общината разполагат с добра материално-

техническа база и оптимални условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата. На 

всички деца се осигурява  равен достъп до качествено образование и допълнителни 

възможности за овладяване на книжовния български език за тези от тях, за които той не е 

майчин. 

 

 1.2. Основно, начално и средно образование:  

През учебните 2019/2020 г. и 2020/2021 г. общинската образователна система в 

община Исперих 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. 

През учебната 2019/2020 година в училищата на територията на община Исперих 

своето обучение са започнали 2066 ученици. 

В училищата учебната 2020/2021 година са започнали 1984 ученици от 1. до 12. 

клас.  

Към началото на учебната 2020/2021 година, в сравнение с учебната 2019/2020 г. се 

наблюдава спад с 82 ученици в общия им брой.  

През 2020 г. в първи клас са записани 190 ученици, които са с 2 ученици по-малко 

в сравнение със записаните в първи клас през 2019 г., когато общият им брой е бил 192 

ученици. 

В следствие на отрицателната демографска картина в началото на 2019-2020 уч. г. 

са утвърдени 34 паралелки с ученици под минималния брой в училищата в община 
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Исперих, от които 4 слети – в училищата в с. Китанчево и в с. Тодорово. За обезпечаване 

на учебния процес в тях, с Решение на Общински съвет – Исперих, са предвидени 

допълнителни средства в общ размер 29 435,40 лв., извън определените по стандарти. 

В началото на 2020-2021 уч. г. са утвърдени 29 маломерни паралелки, от които 5 

слети – в училищата в с. Китанчево и в с. Тодорово. С Решение на Общински съвет – 

Исперих са предвидени допълнителни средства в размер на 25 792,20 лв. за подпомагане 

на финансовото обезпечаване на учебния процес в тях. 

През учебните 2019-2020 г. и 2020-2021 г. на територията на община Исперих шест 

основни училища отговарят на посочените в чл. 2 от ПМС № 128/ 29.06.2017 г. критерии 

за включване в Списъка на средищните детски градини и училища /в тях се обучават най-

малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които 

няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и 

намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа: ОУ „Васил 

Априлов“ – гр. Исперих, ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих, ОУ „Васил Левски“ – с. 

Тодорово,  ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Вазово, ОУ 

„Отец Паисий“ – с. ПодайвА 
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Таблица 5: Училища в община Исперих – брой паралелки, брой ученици и брой персонал през учебната 2019/2020 г. по данни от 

НЕИСПУО към 01.12. /Кампания 1/ 
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1. 
гр. Исперих ОУ „Васил Априлов“ 

 

29 

 

583 

 

– 

 

– 

 

4 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

587 

 

67 

 

19 

 

86 

2. 
гр. Исперих ОУ „Христо Ботев“ 

 

13 

 

273 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

273 

 

25 

 

12 

 

37 

3. 
с. Тодорово ОУ „Васил Левски“ 

 

4 

 

35 

 

– 

 

– 

 

– 

 

7 

 

– 

 

– 

 

– 

 

42 

 

8,5 

 

4,5 

 

13 

4. 

с. 

Лудогорци 
ОУ „Христо Ботев“ 

 

7 

 

98 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

98 

 

15 

 

5 

 

20 

5. 
с. Подайва ОУ „Отец Паисий“ 

 

7 

 

116 

 

– 

 

– 

 

– 

 

36 

 

– 

 

– 

 

– 

 

152 

 

20 

 

8 

 

28 

6. 
с. Вазово ОУ „Никола Вапцаров“ 

 

7 

 

91 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4 

 

– 

 

– 

 

– 

 

95 

 

14 

 

7 

 

21 

7. 
с. Китанчево ОУ „Христо Ботев“ 

 

6 

 

64 

 

– 

 

– 

 

– 

 

9 

 

– 

 

– 

 

– 

 

73 

 

11 

 

6 

 

17 

8. 
гр. Исперих ПГ „В. Левски“ 

 

14 

 

275 

 

– 

 

– 

 

– 

 

21 

 

– 

 

– 

 

– 

 

296 

 

25 

 

8 

 

33 

9. 
гр. Исперих 

ПГ по СС „Хан 

Аспарух“ 

 

21 

 

386 

 

– 

 

51 

 

– 

 

7 

 

– 

 

6 

 

– 

 

450 

 

43 

 

15 

 

58 



 

177 

 

  

ОБЩО 

 

108 

 

1921 

 

0 

 

51 

 

4 

 

84 

 

0 

 

6 

 

0 

 

2066 

 

228,5 

 

84,5 

 

313 
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Таблица 6: Училища в община Исперих – брой паралелки, брой ученици и брой персонал през учебната 2020/2021 г. по данни от 

НЕИСПУО към 01.12. /Кампания 1/ 
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ч
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1. 
гр. Исперих ОУ „Васил Априлов“ 

 

29 

 

589 

 

– 

 

– 

 

3 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

592 

 

66 

 

20 

 

86 

2. 
гр. Исперих ОУ „Христо Ботев“ 

 

13 

 

257 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

257 

 

25 

 

12 

 

37 

3. 
с. Тодорово ОУ „Васил Левски“ 

 

4 

 

28 

 

– 

 

– 

 

– 

 

11 

 

– 

 

– 

 

– 

 

39 

 

8 

 

4.5 

 

12.5 

4. 
с. Лудогорци ОУ „Христо Ботев“ 

 

7 

 

103 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

103 

 

15 

 

5 

 

20 

5. 
с. Подайва ОУ „Отец Паисий“ 

 

7 

 

125 

 

– 

 

– 

 

– 

 

25 

 

– 

 

– 

 

– 

 

150 

 

20 

 

8 

 

28 

6. 
с. Вазово ОУ „Никола Вапцаров“ 

 

7 

 

85 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

85 

 

14 

 

7 

 

21 

7. 
с. Китанчево ОУ „Христо Ботев“ 

 

5 

 

64 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4 

 

– 

 

– 

 

– 

 

68 

 

11 

 

6 

 

17 

8. 
гр. Исперих ПГ „В. Левски“ 

 

14 

 

275 

 

– 

 

– 

 

– 

 

21 

 

– 

 

– 

 

– 

 

296 

 

25 

 

8 

 

33 

9. 
гр. Исперих ПГ по СС „Хан Аспарух“ 

 

21 

 

301 

 

– 

 

52 

 

– 

 

17 

 

– 

 

– 

 

24 

 

394 

 

43 

 

17 

 

60 
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     2. Деца и ученици  

2.1. Деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) и с 

хронични заболявания 

В детските градини и в училищата на територията на община Исперих са създадени 

условия за работа с деца и ученици, които се нуждаят от допълнителна подкрепа. 

Създадени са екипи за подкрепа за личностно развитие на учениците със специални 

образователни потребности. Екипите включват ресурсен учител и психолог, назначени 

към училището или от РЦПППО – гр. Разград. 

По данни от Национална електронна информационна система за предучилищното и 

училищно образование (НЕИСПУО) към 01.12.2019 г. в общинските училища и детските 

градини в община Исперих се обучават и възпитават 90 деца и ученици със специални 

образователни потребности на ресурсно подпомагане, а към 01.12.2020 г. – 89.  

До учебната 2019-2020 г. в Професионална гимназия по селско стопанство „Хан 

Аспарух“ учениците със специални образователни потребности се обучаваха в паралелка 

ЦСОП /Център за специална образователна подкрепа/ по рамкова програма А за 

професионално образование със степен на професионална квалификация – първа, 

професионално направление – производство на храни и напитки. 

 

Таблица 7: Брой деца/ученици със СОП по учебни заведения в община Исперих през 

учебните 2019/2020 г. и 2020/2021 г. 

 

 

Таблица 8:  Деца с увреждания по видове заболявания в детските градини и в училищата 

на територията на община Исперих 

№ Населено място Институция 

Брой деца/ученици със 

СОП 

2019/2020 2020/2021 

1. гр. Исперих ОУ „Христо Ботев“ 5 4 

2. гр. Исперих ОУ „Васил Априлов“ 36 36 

3. с. Китанчево ОУ ,,Христо Ботев“ 3 3 

4. с. Тодорово ОУ „Васил Левски“ 4 3 

5. с. Подайва ОУ „Отец Паисий“ 11 12 

6. с. Лудогорци ОУ „Христо Ботев“ 2 2 

7. гр. Исперих ПГ по СС „Хан Аспарух“ 21 21 

8. гр. Исперих ДГ „Мечо Пух“ 3 2 

9. гр. Исперих ДГ „Слънце“ 3 3 

10. гр. Исперих ДГ „Щастливо детство“ – 2 

11. с. Свещари ДГ „Радост“ 2 1 

Общо: 90 89 

№ Видове заболявания  

1. Деца с интелектуални затруднения 36 
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Д

еца и ученици в риск от социално изключване   

Един от ключовите фактори за превенция от социално изключване е обхващане в 

образователната система на децата и учениците в задължителна училищна и 

предучилищна възраст.  

В изпълнение на ПМС № 100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на 

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, със заповед на РУО – Разград на 

територията на община Исперих са сформирани екипи за обхват, включващи 

представители на ангажирани институции. Членовете на екипите извършват обходи на 

деца и ученици, непосещаващи детска градина/училище, и предприемат комплексни 

мерки за задържането им в образователната система.  

Педагогическите екипи разработват и свои механизми въз основа на добри практики, 

иновативни подходи и търсене на съдействие от родителите за намаляване на процента на 

преждевременно напусналите образователната система деца и ученици.  

Въпреки усилията от страна на Общината и на директорите на образователните 

институции всяка година извън системата на предучилищното и училищното възпитание 

остават необхванати деца и ученици, подлежащи на задължителна предучилищна и 

училищна подготовка. Те са предимно от семейства, в които образованието не се признава 

като ценност, а родителите са незаинтересовани и демотивирани. Бедността и ниският 

социален статус са друга сериозна причина децата от тези семейства да не посещават 

детска градина. Високият процент на безработица принуждава техните семейства да 

търсят препитание извън пределите на селото, те периодично напускат и страната.  

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. Комисията 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. 

     За децата от т.нар. уязвими групи се полагат специални грижи и се използват 

разнообразни методи и подходи, в зависимост от нуждите на конкретното дете, с оглед 

пълноценното им участие в образователно-възпитателния процес. Ежегодно община 

Исперих получава от МОН средства за работа с деца и ученици от уязвими групи с цел 

привличането им и задържането им в образователния процес.  

От 01.01.2018 г. по предложение на кмета на Община Исперих след Решение на 

Общински съвет – Исперих Община Исперих изцяло освободи семействата на децата, 

2. Деца със сензорни увреждания – увреден слух 1 

3. Деца с езиково-говорни нарушения 7 

4. Деца с физически увреждания 4 

5. Деца със специфични нарушения на способността на учене 33 

6. Деца с разстройства от аутистичния спектър 8 

7. Деца с емоционални и поведенчески разстройства 6 
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които посещават детска градина, от такси. Мярката е предприета с цел улесняване достъпа 

на децата в предучилищна възраст до образователната система и предотвратяване 

отпадането на подлежащите на задължително предучилищно образование деца.  

 

Таблица 9: Брой ученици, отпаднали от образователната система, по данни на 

директори  

 

 

№ 

 

Населено място 

 

Институция 

  Брой ученици 

2019-2020 

уч. г. 

2020-2021 

уч.г. 

1 гр. Исперих ОУ „Христо Ботев“    8      2 

2 с. Вазово ОУ ”Н. Вапцаров“    2      4 

3 с. Лудогорци ОУ „Христо Ботев“        3      4 

4 гр. Исперих ПГ по СС ”Хан Аспарух“ 6      4  

5 с. Подайва ОУ „Отец Паисий“ 2      1 

  

По данни на отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане” – Исперих 

през изтеклата година има регистрирани 127 сигнала за деца в риск или в риск от насилие. 

Общият брой отворени случаи по Закона за закрила на детето, по които е работено през 

2020 г., са 250 броя. В това число мерки за закрила в семейна среда са 46 случая, а мерки 

за закрила извън семейна среда са 105 случая. Мерките за закрила в извън семейна среда 

обхващат настаняване на децата при близки и роднини, в резидентен тип услуги, приемни 

семейства. 36 са децата, настанени при близки и роднини. През 2020 г. са издадени 105 

направления за ползване на социалната услуга Център за обществена подкрепа, 36 деца са 

настанени в Комплекс за социални услуги „Лудогорие“, 15 деца са настанени в 13 

приемни семейства.  

 

     2.3. Деца и ученици с изявени дарби 

  

Община Исперих поощрява с морални и материални награди талантливите и даровити 

деца, класирали се на призови места на национални и международни състезания. 

Стимулират се и абитуриентите, които завършват с пълно отличие своето обучение. 

Училищните колективи също насърчават децата с изявени дарби, като им осигуряват 

възможност да участват в занимания по интереси в зависимост от предпочитанията си, в 

различни проекти, конкурси и състезания. 

 

III. СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩАТА И 

ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ 

 

1. Дейности на учебните заведения и общинска администрация в подкрепа на 

личностното развитие на децата и учениците 

Децата и учениците в община Исперих получават следните видове обща подкрепа 

за личностно развитие по смисъла на чл. 178, ал.1 от ЗПУО: 
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• екипна работа между учителите – основно организационно средство за 

интелектуално, емоционално, социално, морално и физическо развитие на децата; 

• 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 

осигуряване на допълнително обучение за усвояването на българския книжовен език с 

цел подпомагане на образователната интеграция (Глава втора от ЗПУО); 

• консултации по учебни предмети; 

• занимания по интереси – осигурени са допълнителни дейности в градските 

детски градини и училища: изучаване на английски и руски език, балетно изкуство и 

др.;  

• библиотечно-информационно обслужване – необходимо е осъвременяване 

на библиотечно-информационното обслужване с цел то да стане привлекателно и 

желано място от учениците; 

• грижа за здравето – осигурява се въз основа на информация от родителя за 

здравословното състояние на детето/ученика и за проведени медицински изследвания 

и консултации; 

• 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.; 

• 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.  

 

2. Социални услуги в подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците 

2.1. Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (ДЦДМУ), гр. 

Исперих.  

На територията на община Исперих функционира Дневен център за деца и/или 

младежи с увреждания. 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. Центърът предлага комплекс от социални 

услуги: назначен е екип от специалисти – рехабилитатор, трудотерапевт, логопед, 

психолог, педагог, медицинско лице, социален работник, възпитатели, детегледачки. 

Специалистите работят комплексно за възстановяване на изгубени социални умения, 
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придобиване на трудови и битови умения, оказват консултативна помощ и подкрепа 

на семействата с цел ограничаване на социалната изолация и интегрирането им в 

обществото. 35 са били потребителите на Центъра през 2020 г. 

 

2.2. Център за обществена подкрепа към КСУДС „Лудогорие“, гр. Исперих   

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. Към края на 

2020 г. 40 са потребителите на услугата.  

 

2.3. Център за работа с деца на улицата към Комплекс за социални услуги 

„Лудогорие“ 

Работата на центъра е свързана с превенция на попадането на деца на улицата и 

отпадането им от образователната система, социална рехабилитация и интеграция на 

деца, живеещи трайно или частично на улицата, семейно консултиране и подкрепа, 

медицински и санитарно-хигиенни услуги. През 2020 г. ползватели на услугата са 

били 28 потребители. 

 

3. Дейности на читалища и спортни клубове в подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците 

3.1. Читалища  

 В читалище „Съзнание 1891“, гр. Исперих се предоставя възможност на децата и 

учениците да развиват своите интереси в областта на танците, музиката, театралното и 

изобразително изкуство. Към читалището дейност развиват: 

• танцова школа „Форте“; 

• вокална група „Теменуга“;  

• кръжок „Бит и традиция“; 

• арт-школа „Приложно изкуство“; 

• детска музикална школа с класове по пиано, китара, солфеж и пеене; 

• детски танцов състав „Исперихче“; 

• детска формация за хип-хоп танци; 

• детска формация за аеробни танци – зумба, аеробика; 

• кръжок „Художествено слово“; 

• клуб по карате/джудо; 

• клуб „Авиомоделизъм“. 

 

През 2020 г., както и през настоящата година поради епидемиологичната обстановка  
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дейностите на кръжоците, клубовете по интереси и школите за развитие в областта на 

изкуствата, науката и информационните технологии бяха редуцирани в сравнение с 

предходни години. 

 

3.2. Спортни клубове  

Спортни клубове, които развиван дейност на територията на общината: 

• СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“ – гр. Исперих 

• СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“ – с. Китанчево; 

• СНЦ „Колоклуб „Димитровец“ – гр. Исперих; 

• СНЦ „Футболен клуб „Левски“ – с. Подайва; 

• СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса“ – гр. Исперих; 

• СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“ – гр. Исперих; 

• СНЦ „Ученически спортен клуб „Ханове 2018“ – гр. Исперих. 

 

4. Работа по проекти като част от общата и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците 

Община Исперих, детските градини и училищата на територията на общината 

реализират възможностите за участие в национални и европейски проекти и програми с 

цел: 

– осигуряване на подкрепяща среда за обучение и възпитание на децата и учените със 

СОП и с изявени дарби; 

– намаляване на неравенството и социалното изключване и създаване на условия за 

активно приобщаване на децата от социално уязвими групи;  

– намаляване броя на необхванатите и отпадащи деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст; 

– предотвратяване рисковите фактори, които могат да повлияят на възпитанието и 

обучението на децата и учениците; 

– прилагане на интерактивни методи за засилване мотивацията за включване в училищния 

живот; 

– изграждане на модерна материална база; 

– привличане на родителската общност в образователния процес; 

– насърчаване и развиване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби; 

– осмисляне на свободното време на децата и учениците чрез насочването им към дейности 

за развитие на индивидуалните им таланти и интереси. 
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Таблица 10: Проекти и национални програми, които детските градини и училищата на територията на Община Исперих са 

изпълнили/изпълняват през 2019/2020 и 2020/2021 уч. години 

 

Институция Наименование на 

проекта/програмата 

Цел 

Всички детски градини 

и основни училища /до 

4 клас/ 

„Училищен плод“ 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. 

Всички детски градини 

и основни училища /до 

4 клас/ 

„Училищно мляко“ Схемата се прилага с цел да се насърчат здравословни хранителни 

навици още в най-ранна възраст. 

Всички детски градини 

и училища  

ПМС №129 за 2019/2020г. и 

МПС 46 за 2020/2021г. за 

определяне на минимални 

диференцирани размери на 

паричните средства за 

физическа активност, 

физическо възпитание, спорт 

и спортно-туристическа 

дейност на деца и учащи в 

институции в системата на 

предучилищното и 

училищното образование и 

във висшите училища 

Целта е да се засили интересът на учениците към различните видове 

спорт и да се разшири броят на обхванатите в спортни игри деца и 

ученици.  

Община Исперих, 

всички училища на 

Проект „Социално-

икономическа и 

Основните цели на проекта са: 

– осигуряване  на допълнително обучение по български език за деца 
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територията на 

общината и ДГ 

„Слънце“ – гр. Исперих 

образователна интеграция на 

етническите малцинства в 

община Исперих” 

и ученици, за които българският език не е майчин; 

– повишаване самочувствието и мотивацията за учене при учениците 

от етническите малцинства чрез интеркултурно образование; 

– опознаване и опазване културната идентичност и многообразие 

чрез провеждане на  кампании за етническа толерантност; 

– насърчаване участието на родителите в образователния процес;  

– работа с родителите за преодоляване на негативни обществени 

нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. 

ОУ „Васил Априлов“ – 

гр. Исперих,  

ОУ „Христо Ботев“ – 

гр. Исперих,  

ПГ по СС „Хан 

Аспарух“,  

ОУ „Васил Левски“ – с. 

Тодорово,  

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – 

с. Вазово,  

ОУ „Христо Ботев“ – 

гр. Исперих 

Проект „Подкрепа за успех“ Основна цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до 

качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в 

училищното образование чрез дейности за преодоляване на 

затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното 

съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им 

за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, 

професионална и личностна реализация. Фокусът е насочен към 

ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от 

индивидуалните потребности се извършват дейности за допълване, 

развитие и надграждане на компетентности, придобити в 

задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за 

задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното 

напускане. 

ОУ „Христо Ботев“ – 

гр. Исперих,  

ПГ „Васил Левски“, 

ПГ по СС „Хан 

Аспарух“ 

НП „Информационни и 

комуникационни технологии 

(ИКТ) в системата на 

предучилищното и 

училищното образование“  

Програмата има за цел да оптимизира процеса на обучение чрез 

осигуряване на модерни средства за достъп до образователни 

ресурси и обучение и да допринесе за устойчивото развитие на 

мрежовата инфраструктура в училище. 

 

ПГ „Васил Левски“,  НП ,,Образование за С проекта се цели отварянето на образованието и образователните 
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ПГ по СС „Хан 

Аспарух“,  

ОУ „Васил Левски“ – с. 

Тодорово,  

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – 

с. Вазово,  

ОУ „Христо Ботев“ – 

гр. Исперих 

утрешния ден“ институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови 

решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на 

учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи 

към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез 

насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, 

включително извън класната стая. 

Специфичните цели на проекта са насочени към: 

– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; 

– подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на 

леснодостъпни платформи и мобилни приложения; 

– намаляване на различията в резултатите от ученето в различните 

училища и населени места; 

– модернизиране на методите и средствата за обучение; 

– повишаване на качеството на образованието, за по-добрата 

дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна 

реализация на пазара на труда; 

– насърчаване модернизирането на образованието и ученето през 

целия живот; 

– осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на 

педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване. 

ПГ „Васил Левски“,  

ПГ по СС „Хан 

Аспарух“,  

ОУ „Отец Паисий“ – с. 

Подайва 

НП „Осигуряване  на 

съвременна  образователна 

среда” 

Има за цел създаване на по-добри условия за експериментална 

работа по природни науки, както и обезпечаване на качествено 

обучение в профилираната подготовка. 

ПГ „Васил Левски“ НП ,,Бизнесът преподава“ Целта е създаване на партньорства между училища и компании;  

актуализиране и разширяване на знанията и уменията на 

преподавателския състав в образователните институции в 
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съответствие с развитието на технологиите и изискванията на пазара 

на труда чрез придобиването на най-актуалната информация за 

развитието на технологиите и тяхното приложение в различни 

професионални области;  включване на представители на бизнеса в 

учебния процес и иновации в преподаването. 

ОУ „Христо Ботев“ – с. 

Китанчево 

Проект ,,Всеки ученик ще 

бъде отличник” 

Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането и 

задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на 

реинтегрираните/записаните  отново в училище деца, увеличаване на 

броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия 

живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, 

които продължават своето образование в средни училища/гимназии. 

ОУ „Христо Ботев“ – с. 

Китанчево,  

ОУ „Отец Паисий“ – с. 

Подайва,  

ОУ „Васил Левски“ – с. 

Тодорово 

НП 

„Участвай и променяй – 

родителят, активен партньор в 

училищния живот” 

Основната цел на проекта е привличането на родителите в 

училищния живот на децата им, което ще допринесе за по-лесната 

адаптация и социализация на учениците в училищната среда; ще 

превърне училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана 

среда за преживявания и учене на учениците; ще развие 

положително им отношение към ученето и редовното им посещение 

в училище; ще подобри комуникацията между родител-учител-

ученик за изграждане на доверие, уважение и толерантност. 

ПГ по СС „Хан 

Аспарух“ 

НП „Квалификация“ Целта на проекта е повишаване качеството и ефективността на 

обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците в 

образователните институции чрез усъвършенстване  и обогатяване 

на ключовите компетентности на педагогическите специалисти. 

ПГ по СС „Хан 

Аспарух“ 

Проект „Подкрепа за 

дуалната система на 

обучение“, 

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на 

обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното 

образование в България и засилване на връзката му с нуждите на 

пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на 

компетентностите на учителите и преподавателите по 

https://www.mon.bg/bg/100744
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професионална подготовка, и придобиване на педагогически и 

методически умения от представители на работодателите. 

Дейности по проекта: 

– подпомагане на училищата при въвеждането на дуалната система 

на обучение – осигурява се възможност за взаимодействие на 

училището с бизнеса и улесняване достъпа до пазара на труда; 

– разработване на учебни планове, учебни програми, национални 

изпитни програми за дуална система на обучение, инструменти за 

оценка и помощни и методически материали на национално ниво. 

– предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в 

дуална система на обучение; 

– обучения на наставници в педагогически и методически умения; 

– популяризиране на дуалната система на обучение сред родителите 

за предимствата, ползите и възможностите за реализация на 

завършващите на пазара на труда от обучението чрез работа би 

довело до насочване и подкрепа на децата им за тяхното 

ориентиране и решение за избор на професия и на училища. 

ОУ „Отец Паисий“ – с. 

Подайва,  

ОУ „Васил Левски“ – с. 

Тодорово 

НП „Заедно в грижата за 

всеки ученик“ 

Целта на програмата е повишаване качеството на образователния 

процес чрез осигуряване на плавен преход между детската градина и 

първи клас и между началния и прогимназиалния етап на основно 

образование. Изпълнението на програмата има като краен ефект 

придобиване на увереност в собствените възможности, задържане на 

учениците в училище и мотивация за успешен преход в следващ 

образователен етап.  

ОУ „Отец Паисий“ – с. 

Подайва,  

ОУ „Васил Левски“ – с. 

Тодорово 

НП „Заедно за всяко дете“ Общата цел на програмата е повишаване на ефективността в 

работата на институциите по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и 
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подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование 

и качеството му чрез създаване и поддържане на благоприятна 

образователна среда за стимулиране и устойчиво образователно 

развитие. 

ОУ „Отец Паисий“ – с. 

Подайва 

НП „Иновации в действие“ Програмата цели пряка и целенасочена подкрепа за създаване на 

култура на иновациите в училищата в страната, за креативно 

мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на 

учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти 

да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, популяризиране 

и мултиплициране на своите иновативни практики и продукти. 

Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост 

на училищните иновации чрез училищна мобилност, форуми, 

информационна платформа и мрежа на иновативните училища. 

ОУ „Отец Паисий“ – с. 

Подайва 

НП „Мотивирани учители“ Мотивирани и качествени специалисти от разнообразни 

професионални области – с или без придобита професионална 

квалификация “учител” по учебен предмет, с или без педагогически 

опит като преподаватели, биват внимателно подбрани, подготвени и 

насочени да окажат подкрепа в обезпечаването на кадровия ресурс, 

необходим за конкурентно и успешно българско образование. 

ОУ „Отец Паисий“ – с. 

Подайва 

Проект „Изграждане на 

училищен STEM център“ 

Програмата инвестира в цялостни интегрирани решения за нова 

училищна творческа среда с фокус върху природните науки, 

инженерните науки, математиката и технологиите (STEM), 

включващи различни елементи според конкретната нужда на 

училището и училищната общност, вкл.: преустройство на 

съществуващи пространства, технологии, нови методи на 

преподаване, ново или интегрирано учебно съдържание, нова 

организация на учебния процес, подкрепяща среда за ученици със 

специални образователни потребности при необходимост. Крайният 
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продукт от програмата са две класни стаи и прилежащият коридор в 

учебното заведение, които ще бъдат трансформирани в помещение с 

обща площ 240 кв.м., където ще се обособят многофункционални 

зони за работа: Мейкърспейс зона (Работилница), 

Презентационен/конферентен център и Зона за индивидуална работа. 

Работилницата е мястото за реализиране на дизайнерската и 

конструктивна дейност, предварително обсъждане и планиране, 

екипна организацията на работа за децата и преподавателите. 

Малчуганите ще разполагат с 2 работни офис-острова за сканиране 

на ръчно направени скици и рисунки, за дигитализиране и 

допълнително софтуерно обработване, както и за режими на учене 

„преживяване“ и „огнище“. 

Презентационният център и зоната за индивидуална работа ще дадат 

възможност за конферентни връзки с външни специалисти и 

експерти, също така за режим на учене „на върха“. 

Предвижда се разработване на учебно съдържание по нов предмет 

„Дизайн и конструиране“, а работата се организира в извънкласна 

форма с учениците. Дейностите в STEM-центъра покривaт теми от 

учебното съдържание по „Човекът и природата”, „Технологии и 

предприемачество”, „Изобразително изкуство”, „Човек и общество”. 

Предвижда се и разработване на система от интегрирани уроци (в 

бинарен формат) за реализиране от двама учители по различни 

учебни предмети. 

ДГ „Първи юни“ – гр. 

Исперих,  

ДГ „Слънце“ – гр. 

Исперих,  

ДГ „Щастливо детство“ 

Проект „Активно 

приобщаване в системата на 

предучилищното 

образование“ 

По проекта се подпомага допълнителното обучение на децата, 

невладеещи добре български език, предоставя се психологическа и 

социална подкрепа на децата от уязвими групи, осигурява се 

допълнителен педагогически и непедагогически персонал, 

предоставят се учебни пособия и материали. 
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– гр. Исперих,  

ДГ „Мечо Пух“ – гр. 

Исперих,  

ДГ „Радост“ – с. 

Подайва,  

ДГ „Кокиче“ – с. 

Вазово,  

ДГ „Щастливо детство“ 

– с. Китанчево,  

ДГ „Братя Грим“ – с. 

Тодорово, 

ДГ „Кокиче“ – с. 

Йонково,  

ДГ „Радост“ – с. 

Свещари,  

ДГ Осми март“ – с. 

Яким Груево 

ДГ „Радост“ – с. 

Подайва,  

ДГ „Дора Габе“ – с. 

Лудогорци,  

ДГ „Слънце“ – гр. 

Исперих 

НП „Успяваме заедно“ Общите цели на програмата са осигуряване на цялостно развитие на 

детската личност, прилагане на иновативни и авторски програмни 

системи и споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и 

със семейната общност, както и с други институции. Конкретните 

(специфични) цели на програмата са: 

– изграждане на семейна общност в рамките на детската градина;  

– изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, 

интерактивна среда;  

– изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на 

плавен преход на детето от семейната среда към детската градина. 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Предприятие за управление Основните дейности, към които са насочени проектите, са свързани с 
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Подайва,  

ОУ Васил Левски“ – с. 

Тодорово; 

ДГ „Кокиче“ – с. 

Йонково,  

ДГ „Радост“ – с. 

Подайва 

на дейностите по опазване на 

околната среда /ПУДООС/ – 

Национална кампания „Чиста 

околна среда“ 

почистване и облагородяване на терени, създаване и възстановяване 

на зони за отдих, изграждане на детски и спортни съоръжения, 

спортни уреди, съоръжения за игра на открито. 
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IV. SWOT анализ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

•наличие на определен стандарт за 

издръжка на дете и ученик; 

•наличие на гъвкава организация на 

формите и график на занимания, 

съобразно свободното време и интереси 

на участниците; 

•разкриване и развиване талантите и 

възможностите на учениците и доброто 

им представяне в конкурси, състезания и 

олимпиади 

•включване на учителите в различни 

форми на квалификация;  

•засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците; 

•повишаване на квалификациите и 

професионалната компетентност на 

педагогическите специалисти; 

•реализиране на проекти, финансирани 

със средства по различните оперативни 

програми, за да се осигури допълнителен 

финансов ресурс и дългосрочно 

положително въздействие върху местната 

общност; 

•разработване и работа по индивидуални 

програми за работа с учениците със СОП 

и успешното им социализиране; 

•организиране на обучение на деца и  

ученици със СОП във всяка ДГ и 

училище. 

 

•нисък стандарт за 1 ученик, който в 

рамките на една учебна година не се 

актуализира в съответствие с реалната 

пазарна икономика; 

•ниска заинтересованост на родителите; 

•ниска мотивация от страна на учениците 

за учене и развитие; 

•лошо качество на материалите и 

консумативите; 

•липса на мотивация сред учители, които 

не успяват бързо да се адаптират към 

новите реалности, и сред учащите, които 

още не осъзнават образованието като 

ценност; 

•недостатъчно единодействие на част от 

педагогическата колегия при поставяне на  

изискванията си към учениците, 

аргументиране на оценяването на 

постиженията на учениците; 

•недостатъчно познаване на нормативната 

уредба от страна на част от 

педагогическия персонал; 

•недостиг на мотивирани педагогически 

кадри с добра подготовка и 

професионална квалификация; 

•нежелание, ниска мотивация от страна на 

персонала; 

•все още не се отчитат в достатъчна 

степен индивидуалните особености на 

всяко дете и насочването на конкретен 

специалист за неговата интеграция и 

специална подготовка; 

•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. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
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•осигуряване на качествена образователна 

структура – институции на 

предучилищното обучение, общото, 

профилираното и професионалното 

образование; 

•създаване на привлекателна учебна 

среда, която се изразява в оборудвани 

компютърни кабинети с интернет достъп, 

учебни кабинети по отделните учебни 

дисциплини, физкултурни салони, 

осъвременени библиотеки, ученически 

столове; 

•осигуряване на разнообразие от 

съвременни учебно-технически средства 

за реализиране на образователно-

възпитателния процес; 

•предоставяне на допълнителна подкрепа 

за личностно развитие на деца със 

специални образователни потребности, с 

изявени дарби, в риск от социално 

изключване, отговаряща на новите 

предизвикателства; 

•тенденция към депопулация; 

•предпочитания за мигриране в по-големи 

икономически центрове в страната и в 

чужбина; 

•намаляване на броя на учениците; 

•извършване на оптимизация в системата 

на предучилищното и училищното 

образование; 

•недобро отношение на обществото към 

образованието и училището като цяло; 

•недостатъчно средства за осъвременяване 

на всички институции в СПУО; 

•липса на средства за закупуване и 

обновяване на вече остарели такива. 

 

 

V. 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: 

• поради влошената демографска картина и наличието на групи/паралелки с 

минимален и под минималния брой деца/ученици се налага извършване на оптимизация в 

системата на предучилищното и училищното образование в община Исперих; 

• 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; 

• 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; 
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• 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. 

          

VI. 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.  

Подкрепата извежда на преден план сътрудничеството и загрижеността между 

всички участници в процеса на приобщаващото образование, за да се превърне детската 
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градина/училището в територия с позитивен психоклимат, в среда на взаимно доверие и 

емоционално благополучие за изява на всяка индивидуалност.  

 

 

 

 

 

ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Програмата 

за закрила на детето за 2020 г. и на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Кючюк. 

 

Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно чл. 20а от Закона за закрила на детето, към Община Исперих е създадена 

Комисия за детето с консултативни и координационни функции, в която участват 

представители на различни институции, работещи по проблемите на децата. Комисията е 

обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на 

общината като формира и осигурява осъществяването на местната политика за закрила на 

детето.  

В изпълнение на чл.6 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, 

Комисията разработва общинската програма за закрила на детето съобразно 

потребностите в съответната община. Тя осъществява сътрудничество, координация и 

подпомага обмена на информация между компетентните органи и юридическите лица при 

осъществяване на дейностите по закрилата на детето на общинско ниво. 

Разработеният от Комисията за детето към община Исперих проект на Общинска 

програма за закрила на детето е в съответствие с Националната политика за закрила на 

детето и Конвенцията на ООН за правата на детето, като едновременно с това е съобразена 

с конкретните условия в община Исперих.  Всички работещи по проблемите свързани със 

закрила на детето институции в община Исперих чрез настоящата програма декларират 

волята и готовността си да положат съвместни усилия за повишаване качеството на живот 

и благосъстояние на децата.  

 Заложените в програмата основни приоритети целят постигане на ефективност на 

превантивните действия, на качествена грижа и контрол при спазването на утвърдените 

международни и национални стандарти за отглеждането и развитието на децата. Основна 

задача на включените мерки е спомагане развитието на политиките за детето във всички 

сектори и направления и за постигане на по-ефективна защита и гарантиране на основните 

права на децата от Община Исперих във всички сфери на обществения живот, като 

условие за свободното и пълноценното им личностно развитие.  

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.20а от Закона за закрила на детето и чл.6, ал.1 и ал.2 от 

Правилника за прилагане на закона за закрила на детето  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
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РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма 

за закрила на детето за 2020 г. 

2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. 

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. 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ 

В ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2020 г. 
 

 

ПРИОРИТЕТ І: 

НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ 

ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 

Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на 

детето се предоставят от Дирекция „Социално подпомагане” чрез отдел „Закрила на 

детето”. 

През изтеклата година в отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално 

подпомагане“ гр. Исперих има регистрирани 127 сигнала за деца в риск или в риск от 

насилие. Общия брой отворени случаи по Закона за закрила на детето, по които е работено 

през 2020 г. са 250 броя. В това число мерки за закрила в семейна среда са 46 случая, а 

мерки за закрила извън семейна среда са 105. 

Мерките за закрила в извън семейната среда обхващат настаняване на децата при 

близки и роднини, настаняване на деца в резидентен тип услуги и приемни семейства. 

Настанените деца при близки и роднини са 36 броя, 38 деца са настанени в Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства „Лудогорие” гр. Исперих.  

Развиване на комплекс от услуги, насочени към повишаване на родителския 

капацитет на родителите се предлагат от Центъра за обществена подкрепа, посредством 

съдействие, подпомагане и консултиране. През 2020 г. от отдел „Закрила на детето“ са 

издадени 105 направления за ползване на услугата. Осигурява се психологическа помощ 

на родители и деца, консултиране на детето и информиране в съответствие с неговата 

възраст и степента на развитие. Оказва се съдействие за подобряване на социално – 

битовите условия и повишаване на родителския капацитет. Отпуснати са 38 еднократни 

помощи за превенция от изоставяне и 32 месечни помощи. Дирекция „Социално 

подпомагане“ чрез отдел „Закрила на детето“ има 170 участия в съдебни и 

административни процедури. От отдел „Закрила на детето“ са издадени 23 становища до 

дежурния съдия. 

Към месец декември 2020 г. в Отдела има 150 отворени случаи, по които се работи. 

Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ - Исперих, 

съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, с Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие” гр. 

Исперих, Детска педагогическа стая, органи и институции осъществяващи мерки по 

закрила на детето, създаде условия за повишаване капацитета на семействата по 

отношение на родителските им функции и отговорно родителство. 
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Отделът оказва подкрепа на семействата в съответствие и в изпълнение на 

основната цел на Закона за закрила на детето - отглеждане на децата в семейна среда, чрез 

развитие на алтернативни услуги за деца и предоставяне на финансови помощи.  

През изминалия период са проведени множество работни срещи между 

специалисти от различни институции с цел координиране на усилията по обхващане на 

застрашените от отпадане от училище деца. Обсъдени са и са разписани конкретни 

отговорности и начини на взаимовръзка на работещите на местно ниво с деца, жертва на 

насилие. 

Отдел „Закрила на детето“, съвместно с други институции работи за развиване на 

програми и услуги, насочени към превенция на насилието и възстановяване и 

реинтеграция на деца, жертви на насилие. Осигурява се достъп до здравни грижи, 

психологическа подкрепа на деца и семейства, жертва на насилие или трафик чрез 

ползване на различни услуги в общността. 

Отделът работи съвместно с Комплекса за социални услуги за деца по превенция 

на изоставянето на деца и настаняването им в специализирана институция. Издадени са 40 

направления за ползване на Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания и 30 

направления за ползване на социалната услуга Център за работа с деца на улицата. 

През 2020 г. на територията на Община Исперих  продължава да функционира 

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

е създаден с Решение №288 по Протокол № 49 от 22.12.2010 г.,  на Общински съвет-

Исперих и включва следните социални услуги: 

• 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; 

• Център за работа с деца на улицата. 

 

КСУДС „Лудогорие” гр. Исперих е второстепенен разпоредител с бюджетни 

кредити, бюджетът на който се формира от бюджетите на социалните услуги включени в 

структурата му. 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, специалист социални дейности и преките 

ръководители на социалните услуги.  

Социалните услуги в КСУДС „Лудогорие” гр. Исперих за 2020 г. се предоставят на 

І, II и ІІІ етаж  в сграда, имот публична общинска собственост  с местонахождение гр. 

Исперих, Община Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” №72, квартал 29 УПИ І по 

регулационния план на града, Акт №6388/04.04.2017 г.  и Акт №4758/03.12.2010 г. за 

публична общинска собственост.   

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.  
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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 2020 година КСУДС „Лудогорие“ гр. Исперих има утвърдена численост на 

щатния персонал 54.5 щата, от които 34.5 специалисти за работа с деца: социални 

работници педагози, логопед, психолози, рехабилитатор, възпитатели и арт терапевт и 20 

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.  

През 2020 година в условията на извънредна обстановка, породена от вируса 

CОVID-19 в комплекса се направиха частични текущи ремонти На първият етаж се  

създаде  „Стая за изолация“ със собствена баня и санитарен възел. До нея е осъществен 

бърз достъп на контролни органи, медицинска помощ и т.н.  

КСУДС „Лудогорие“ гр. Исперих организира дейността си в съответствие с 

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

социалните услуги, Правилниците за прилагането им, Наредба за критериите и 

стандартите за социални услуги за деца и други законови  и подзаконови актове, касаещи 

дейностите на организацията. 

 

 

Социална услуга 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

 

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

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 2020 г. в Преходно жилище  има 2 нови настанявания - на младежи  от 

ЦНСТДБУ към КСУДС  „Лудогорие” гр. Исперих.  

В края на периода в услугата има 8 случая.  

През 2020 г. в Преходно жилище работи екип от 4 социални работници и 1 

хигиенист. Потребителите на услугата се консултират от психолог, работещ в КСУДС 

„Лудогорие“ гр. Исперих. 
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Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

Центърът за обществена подкрепа 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. 

 

Ползватели на услугата Център за обществена подкрепа са: 

• деца в риск от 0 до 18 години и техните семейства; 

• деца с поведенчески проблеми и прояви; 

• деца в риск от отпадане от училище; 

• деца в конфликт или с нарушени взаимоотношения със семейството; 

• деца, на които предстои осиновяване, настаняване в приемно семейство или 

семейство на близки и роднини; 

• деца, настанени в специализирана институция или резидентна услуга, на които 

предстои реинтеграция; 

• кандидат-осиновители и кандидати за приемно семейство, осиновители, 

приемни родители, семейства на близки и роднини, където е настанено дете; 

• семейства, подали молба в Дирекция „Социално подпомагане” или изразили 

намерение за настаняване на детето в специализирана институция; 

• семейства с настанено дете в специализирана институция; 

• семейства без постоянни доходи и/или без жилище; 

• семейства с установени сериозни здравословни проблеми на член от 

семейството или на самото дете; 

• родители, които не осигуряват условия за физическото и психологическото 

развитие на детето; 

• семейства, в които е установено пренебрегване и/или други форми на насилие на 

детето; 

• семейства с деца със специални потребности; 

• родители на новородено, заявили желание в родилно отделение да изоставят 

детето или да го настанят за отглеждане в специализирана институция; 

• майка, изоставила новородено дете в родилно отделение; 

• бременна жена в риск да изостави детето си след раждането; 

• лица-бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва услуга 

ЦОП;  

• лица, чийто потребности попадат в обхвата на подкрепата, предоставяна от 

ЦОП. 
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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. Психологическа подкрепа; 

2. Повишаване на родителския капацитет; 

3. Превенция на изоставянето; 

4. Превенция на изоставянето /близки и роднини/; 

5. Оценка на родителския капацитет; 

6. Логопедични услуги; 

7. Дейности в след интеграционния период; 

8. Дейности за подкрепа и консултиране за подобряване отношенията на 

родителите; 

9. Други дейности. 

 

Общо брой потребители, ползващи услугата ЦОП за периода 01.01.2020-31.12.2020 

- 63 бр. 

В Центъра за обществена подкрепа работят 6 специалиста: четирима социални 

работника,  психолог и логопед.  

 

 

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1 

        

Центърьт за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 /ЦНСТДБУ/ 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. 

Капацитетът на центъра е 15 деца. Услугата ЦНСТДБУ се ползва само от деца без 

увреждания, на възраст от 3 до 18 години. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в 

ЦНСТДБУ 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 2020 г. в ЦНСТДБУ-1 настанените деца с административна заповед на Д “СП“ 

са 15. За годината в ЦНСТДБУ-1 има 15 случая, от които 1 затворен и 14 - отворени. В 

края на периода услугата се ползва от 14 деца. 

Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-1 се състои от 5 социални 

работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 
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психолог и един детегледач. Логопед и арт-терапевт провеждат почасова работа с децата 

насочени в услугата. 

  

 

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 2 

 

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 / ЦНСТДБУ / 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. 

Услугата е предназначена за деца на възраст от 3 до 18 години. В някой случаи по 

преценка на настаняващият орган, се допуска продължавана ползването на услугата и на 

младежи навършили 18 години, до завършване на средното образование. 

     През 2020 г. в ЦНСТДБУ 2 има 16 случая, от които 3 случай е затворени и  13 

отворени. В края на периода услугата се ползва от 13 деца. 

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

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

психолог и един детегледач. Логопед и арт-терапевт провеждат почасова работа с децата 

насочени в услугата. 

 

 

Социална услуга 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 

 

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания е 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 потребителя. Работи се с 2 групи: 

- 1 група – работа с деца с увреждания от 3 до 18 год.възраст 

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

 В Дневен център за деца и/или младежи с увреждания се осигурява: 

–- психологическа подкрепа; 

- логопедична терапия; 

- работа с възпитатели; 

- рехабилитационна подкрепа; 

- социално консултиране; 

- медицински контрол; 

- мобилна работа. 

Екипът на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания към КСУДС 

“Лудогорие“ гр. Исперих се състои от: социални работници – 2, възпитатели – 2, 

детегледачи – 2, логопед – 1, психолог – 1, медицинско лице -1, кинезитерапевт – 2, 

шофьор – 1. 

През 2020 година услугите на ДЦДМУ са ползвали 35 потребителя. 
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Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА 

 

Основната цел на Центъра за работа с деца на улицата е свързана  с превенция на 

попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и 

интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа 

с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и 

санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. 

Капацитетът на услугата е 20 потребителя. 

От 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Центъра за работа с деца на улицата  към КСУДС  

”Лудогорие” гр. Исперих работи по следните направления: 

19. Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и 

техните семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните 

отношения; 

20. Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки 

според сезона, санитарно-хигиенни услуги; 

21. Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп 

до здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за 

осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани 

прегледи/консултации на децата; 

22. Психологическа подкрепа на децата и техните семейства; 

23. Училищна подкрепа – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни 

обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици, 

професионално ориентиране и пред-професионална подготовка; 

24. Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална 

изява на способностите на всяко дете; 

25. Мобилна работа (социална работа на терен), за идентифициране, 

локализиране на децата на улицата, предоставяне на изнесени услуги, насочване 

към ЦРДУ; 

26. Консултиране, придружаване, посредничество на детето, както и на 

неговите родители, друг законен представител на детето и/или членове на 

разширеното семейство; 

27. Административни услуги – оказване съдействие на децата и техните 

родители при издаване на документи за самоличност, за записване в училище, 

при търсене на работа (за децата над 16 г. и за родителите), съдействие при 

контакти с институции. 

През 2020 г. услугите на ЦРДУ са ползвали 28 потребители. 

Екипът на Центъра  работиха се състои от двама социални работника, един 

социален педагог, психолог на половин щат и арт терапевт на половин щат, медицинско 

лице и хигиенист.  

  

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С 

УВРЕЖДАНИЯ 
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 През 2020 г. в община Исперих продължава да се предоставя и социалната услугата 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 

места. Тя стартира на 05.01.2015 г. 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 13 потребители.  

 

 

Социална услуга 

ПРИЕМНА ГРИЖА 

 

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.  Проектът 

е с продължителност до месец декември 2020 г. и с цел устойчивост  е заложено 

преминаване към държавно делегирана дейност. 

На 01.09.2016 г. е подписан  Анекс към партньорското споразумение за въвеждане 

на нов  модел спрямо, който  екипа по приемна грижа преминава от общински в областен .  

Един социален работник от областния екип по приемна грижа е  с  изнесено работно 

място в гр. Исперих  и   работи пряко с приемните семейства в Община Исперих. Същия 

социален работник, работи с приемни семейства от общо три общини. 

Проект „Приеми ме 2015“ се изпълнява от 01.01.2016 г.  с конкретен бенефициент 

Агенция за социално подпомагане в в партньорство със 158 общини доставчици от 28-те 

области в страната. До края на календарната 2020 г. всички средства , необходими за 

организация, управление и предоставяне на приемната грижа в общините доставчици се 

осигуряват от бюджета на проекта.  

В началото на настоящата година проектът с партньорско споразумение е удължен 

до 31.12.2021 г.   

През 2020 г. не са утвърдени нови приемни семейства на територията на 

Общ.Исперих. Общия брой действащи семейства в общината са 14.  Броят деца в риск 

преминали през приемната грижа  за 2020 г. са общо 18, като от тях осиновено е  1дете,   

върнати в биологичното си семейство са 4 деца и останали за отглеждане под приемна 

грижа са  13. 

Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на 

детето се прилагат от Дирекция „Социално подпомагане” посредством предоставяне на 

еднократни помощи и чрез насочване за ползване на услуга семейно консултиране в 

Център за обществена подкрепа. 



 

207 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІІ: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ 

ДЕЦА 

 

През 2020 година в община Исперих функционират девет общински училища – две 

средни и седем основни. Шест от основните училища, с изключение на ОУ „Христо 

Ботев“ в с. Китанчево са средищни и в тях се обучават и ученици от най-близките, 

съседни населени места. Във всички средищни училища е организирана целодневна 

организация на учебния процес за пътуващите ученици. В началото на учебната 2020/2021 

г. записаните ученици в училищата от общината са 1 980.  

           За поредна година отрицателната демографска статистика е причина за 

утвърждаването на маломерни и слети паралелки в малките училища. В началото на 

новата 2020/2021 учебна година са  утвърдени 29 маломерни паралелки, от които 5 са 

слети. С решение на Общински съвет – Исперих са предвидени допълнителни средства в 

размер на 25 792,20 лв. за подпомагане на финансовото обезпечаване на учебния процес в 

училищата в с. Китанчево и в с.Тодорово.    

          През новата учебна година децата, записани в детските градини от общината са 685.  

         За учебна 2020/2021  година две детски градини от общината са определени за 

средищни – ДГ „Дора Габе“ с. Лудогорци и ДГ „Първи юни“ гр. Исперих. 

           През 2020 г. в общинските детски градини и училища, предвид създадената 

епидемиологична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и 

издадените заповеди от Министерството на здравеопазването и Министерството на 

образованието и науката, образователно-възпитателният процес се осъществи предимно в 

електронна среда, а при възможност и в присъствена такава. Поради сложната извънредна 

обстановка педагогическите специалисти в училищата и детските градини бяха принудени 

да приложат по-гъвкави иновативни и творчески решения и да използват интерактивни 

подходи в процеса на обучение.  

Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и недоброто владеене 

на българският език от децата и учениците продължават да са сред основните 

предпоставки за редица други проблеми – затруднена комуникация и социализация, 

невъзможност да бъде усвоен преподаваният материал и повишен риск от 

преждевременно напускане или отпадане на деца и  ученици от образователната система.  

  През 2020 година в изпълнение на Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст, екипите по обхват, действащи на територията на община Исперих, са 

осъществили 95 обхода на деца и ученици, идентифицирани в ИСРМ.                                                                

По време на обходите е установено, че 71 от търсените деца и ученици са извън страната, 

а останалите 24 са се записали и посещават учебни заведения.                                     

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.  

Наблюдаваше се по-добра координация и сътрудничество между институциите, 

имащи отношение към проблема – Община Исперих, училища, детски градини, ДСП, 

РУО, РУ, ДБТ и социалните услуги.  

През 2020 г. 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“ – ПГ „Васил Левски“, 

ОУ „Христо Ботев“ с.Китанчево, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Вазово, ОУ „Отец 

Паисий“ с. Подайва, ОУ „Васил Априлов“ гр. Исперих, ОУ „Христо Ботев“ с. 

Лудогорци, ПГСС „Хан Аспарух“ гр. Исперих, ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово, ОУ 

„Христо Ботев“ гр.Исперих, ДГ „Щастливо детство“ с. Китанчево, ДГ „Радост“ с. 

Подайва, ДГ „Кокиче“ с. Вазово, ДГ „Първи юни“ гр. Исперих, ДГ „Щастливо 

детство“ гр. Исперих, ДГ „Мечо Пух“ гр. Исперих; 

• НП „Без свободен час“ – ОУ „Христо Ботев“ с. Лудогорци; 

• НП „Иновации в действие“ – ОУ„Васил Левски“ с. Тодорово; ОУ „Отец Паисий“ с. 

Подайва; 

• НП „Заедно в грижата за ученика“ – ОУ „Отец Паисий“ с. Подайва; 

• НП „Бизнесът преподава“ – ПГ „Васил Левски“ гр. Исперих и ОУ „Отец Паисий“ с. 

Подайва; 

• НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на 

предучилищното и училищното образование“ – ОУ „Васил Априлов“ гр. Исперих, 

ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих, ПГ „Васил Левски“ гр. Исперих,  ПГСС „Хан 

Аспарух“ гр. Исперих, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с. Вазово, ОУ „Христо Ботев“ с. 

Лудогорци, ОУ „Отец Паисий“ с. Подайва, ОУ „Христо Ботев“ с.Китанчево.  

 

           През изминалата година  децата и учениците от I до VII клас, обучаващи се в 

общинските образователните институции бяха обезпечени с безплатни познавателни 

книжки, учебници и учебни помагала. 

С цел осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и 

ограничаване на разпространението на КОВИД – 19 и създаването на безопасна среда за 

обучение на учениците,  училищата от община Исперих получиха допълнителни целеви 

средства от Министерството на образованието и науката.   

През изминалата година Общинска администрация - Исперих продължи да осигури 

организационните предпоставки и условия за безплатен превоз на деца и ученици по чл. 

19, т. 8 по Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 

автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории 

пътници.  

С цел подобряване на качеството и разнообразието на храната,  детските градини и 

училищата реализираха проекти по училищните схеми на Държавен Фонд „Земеделие“. 

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всяко дете или ученик и създаване на възможности за развитие на 

децата и учениците във всички аспекти в живота на общността.  

През 2020 г. бeше разработен и приет План за изпълнение на дейностите за 

личностна подкрепа, който очертава приоритетните дейности в приобщаващото 

образование. На общинско ниво. 

            Част от мерките и дейностите в областта на приобщаващото образование се 

осъществиха на проектен принцип.  

             През 2020 г. Община Исперих приключи изпълнението на проект „Социално-

икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих” 

по ОП РЧР и ОП НОИР. Проектът се изпълни 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. Чрез него се осигури подкрепа за 

достъп до образование и обучение за ученици от малцинствени групи.                                                                                                
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     През изминалата година 250 деца от 9 детски градини от община Исперих се включиха 

в изпълнението на Дейност 1 „Допълнително обучение по български език за деца от 

уязвими групи“ по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“ на МОН. Благодарение на проектните дейности е подпомогната  

образователната интеграция на деца от уязвими групи в предучилищна възраст. 

На учениците със специални образователни потребности продължи да се 

предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която 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 архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 

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.  

По данни на НЕИСПУО на МОН децата и учениците със специални образователни 

потребности, интегрирани в образователните институции са 89. На 20 деца и ученици 

допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на РЦПППО - Разград, а на 

останалите се осигурява от специалистите на училищата. 

        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 специални образователни потребности и хронични заболявания в училищната 

среда. 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

 

Основна грижа на Община Исперих е опазване живота и здравето на децата и 

осигуряване на здравословни условия за правилното им физическо и нервно-психическо 

развитие. 

На територията на община Исперих функционират 23 здравни кабинети, в които 

работят 14 медицински специалисти с професионална квалификация „фелдшер” и 

„медицинска сестра”. Те осъществяват медицинско обслужване на спешните състояния и 

дейностите по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците.  

В детските и учебни заведения медицинските специалисти водят лична здравно-

профилактична карта на всички деца и ученици, следят за здравословното им състояние. 

Подготвят периодично беседи по здравни теми актуални за сезона. 

В часа на класния ръководител се провеждат здравни беседи за здравословно 

хранене и за здравословен начин на живот. Провеждат се беседи и за вредата от 

тютюнопушенето, алкохолизма, наркотиците и особено за вредата при децата.  

В основните училища се осигурява обедно хранене на всички пътуващи ученици и 

ученици до четвърти клас, като се спазват изискванията на МЗ за здравословно хранене. 

Медицинските специалисти проследяват спазването на Наредбата за хранене на 

учениците, осъществяват ежедневен контрол, следят за хигиената при провеждане на 

самото хранене и почистване.  

За намаляване на риска от наднормено тегло и последващо развитие на сърдечно-

съдови и ендокринни заболявания, освен осигуреното здравословно хранене, голямо 

значение беше отделено на контрола за стриктно спазване на качеството на храната, 

санитарно-хигиенните норми и добрите практики на Система за управление безопасността 
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на храните и контрол на критичните точки. Благодарение на този контрол от страна на 

медицинските специалисти и органите на ОДБХ, РЗИ през годината не са регистрирани 

хранителни отравяния. 

За осигуряване на здравословен режим на хранене във всички учебни и детски 

заведения се проведоха кампании за борба с наднорменото тегло и превенция на 

болестите, свързани с нездравословното хранене – диабет, сърдечно-съдови и други 

заболявания.  

Медицинските специалисти от детските и учебни заведения ежегодно изготвят и 

представят на РЗИ – Разград Анализ на здравословно състояние на деца и ученици по 

данни от профилактичните прегледи, извършени от личните лекари. Провеждат 

консултации и оказват подкрепа на децата и семействата, чрез насочване към социални 

услуги в общността за опазване на физическото и психическото им здраве. 

В учебните заведения на територията на община Исперих са проведени здравни 

беседи и разпространени информационни материали сред учениците с цел предпазването 

от ХИВ/СПИН, полово предавани болести и употреба на наркотици. Същите са получени 

от РЗИ отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” и Областен съвет на 

БЧК гр. Разград.  

Проведени са беседи и разговори с родители и деца за значението на имунизациите 

и създаване на мотивация за прилагане на ваксини. Чрез мрежата си от здравни кабинети 

и медицински специалисти в „Детско и училищно здравеопазване” Община Исперих 

предприе своевременни мерки и действия за осигуряване на пълен обхват с имунизации 

на децата. Оформени са информационни кътове, раздадени са информационни материали. 

Активно издирване на деца с непълен или липсващ имунизационен статус с фокус-

ромска общност е основна задача на здравните медиатори. За запознаване с ползите и 

значението на имунизациите при децата са проведени редица беседи на терен в районите, 

населени предимно с ромско население. Благодарение на активната работа, през годината 

не е възникнала необходимост от скринигово ваксиниране на големи етнически групи. 

Медицинските специалисти от Детска ясла „Малчеко Палечко” гр. Исперих 

изготвиха Анализ на здравословното състояние на децата от 1 до 3 годишна възраст на 

база на получените данни от личните лекари, който анализ е представен в РЗИ – Разград. 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІV: 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, 

НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

През 2020 г. Местната комисия за БППМН продължи да работи в тясно 

сътрудничество с инспектор ДПС, органите по образованието, Дирекция „Социално 

подпомагане”, съдебната власт. Провеждаха се регулярни срещи с ИДПС, а с 

регистрираните деца при необходимост допълнително дейности и ангажиране на 

обществен възпитател. 

През отчетната година продължи  взаимодействие между членовете на Местната 

комисия и обществените възпитатели с отдел „Закрила на детето” към ДСП гр. Исперих, с 

кметовете на населени места от общината, с класните ръководители и педагогическите 

съветници от училищата, както и с всички институции на територията на общината, 

работещи с деца и техните семейства. През 2020 година, спазвайки мерки, наложени от 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г., членове на Местната комисия за БППМН и 

обществените възпитатели провеждаха лекции и беседи в училищата на теми, касаещи 

правото на закрила на децата от всички форми на насилие 

В учебните заведения се осъществяваше превантивна дейност по отношение на 

проблемите, свързани с употребата на алкохол, тютюнопушенето, наркоманиите, 
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криминогенните секти, хазарта, трафика на деца и жени, сексуалната експлоатация. 

Изнесоха се лекции и беседи по горепосочените теми от инспектор ДПС, обществени 

възпитатели и членове на МБППМН.  

По Програмите „Превенция на наркоманиите”, „Превенция на агресията в 

училище” и „Превенция на тютюнопушенето”  обществени възпитатели към Местната 

комисия за БППМН, стремейки се напълно да отговорят на една широка обществена 

потребност, организираха превантивна дейност в посока намаляване на 

противообществените прояви от малолетни и непълнолетни и предотвратяване на 

злоупотребата с наркотични вещества. Успоредно с нея се провеждаха обучителни 

семинари, изнасяха се лекции, предоставяха се информация и нагледни материали. На 

проведените обучителни семинари с членове на Местната комисия и инспектор ДПС бяха 

изнесени поредица от лекции, придружени от видеофилми по проблемите на 

наркоманиите, агресията и асоциалните прояви сред децата. Широко използван в 

програмите за работа е и подходът „Връстници обучават връстници”, който освен 

останалите предимства позволява информацията да достига до по-голям кръг от ученици.

  

  През месец февруари 2020 г. бе проведена кампания с ученици за предоставяне на 

информация за правилата за безопасно използване на интернет. Членове на Местната 

комисия за БППМН, съвместно с ИДПС, участваха в организирани проверки за посещение 

на малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове след 

определения в Наредбата за опазване на обществения ред вечерен час. 

Извършени са 6 проверки на увеселителни и питейни заведения и игрални зали 

съвместно с РУ на МВР гр.Исперих и ОЗД гр. Исперих. При извършените проверки не са 

констатирани нарушения на Наредба № 1 и ЗБППМН.  

В изпълнение на националната стратегия за „Защита на децата на улицата” 

МКБППМН съвместно с Отдел „Закрила на детето” и Дирекция „Социално подпомагане” 

гр. Исперих работят в мултидисциплинарен екип, целта на който е установяване на броя 

на просещите деца. През отчетния период бе констатирано, че на територията на община 

Исперих не са регистрирани случаи на просещи деца. Комисията не се е сблъсквала с 

проблеми при осъществяването на контролната си дейност. 

По инициатива на Министерството на труда и социалната политика през 2010 г. 

беше разработено и подписано споразумение за сътрудничество и координиране на 

работата на структурите на местно ниво за подкрепа на деца, жертви на насилие или в 

потенциален риск от насилие и при кризисна интервенция. Споразумението е подписано 

от министъра на труда и социалната политика, вицепремиера и министър на вътрешните 

работи, министъра на външните работи, министъра на правосъдието, министъра на 

образованието младежта и науката, министъра на културата, държавната агенция за 

закрила на детето, изпълнителния директор на агенцията за социално подпомагане и 

председателя на управителния съвет на националното сдружение на общините. 

Работата на мултидисциплинарния екип е насочена в следните основни 

направления: обединяване на ресурсите и усилията между всички участници за 

осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви 

на насилие или в риск от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна 

интервенция, с оглед гарантиране спазване правата на децата; постигане на съгласие по 

всички цели и аспекти на работата в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от 

насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед гарантиране 

спазване правата на децата. 

На местно ниво функционира екип за работа по Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и 

за взаимодействие при кризисна интервенция. През 2020 г.  осъществени две екипни 

срещи. Ефективното прилагане на Координационния механизъм допринася за по-успешна 

работа по случаите на насилие над деца. 
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ПРИОРИТЕТ V: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА 

ДЕТЕТО 

 

През отчетената година поради динамичната епидемиологична обстановка 

дейностите на кръжоците, клубовете по интереси и школите за развитие в областта на 

изкуствата, спорта, науката и информационните технологии, бяха редуцирани в сравнени 

с предходни години.  

Към Народно Читалище „Съзнание 1891“ гр. Исперих при спазване на всички 

въведени санитарни мерки осъществиха дейности, следните школи, в които са включени 

деца:  

• Арт-школа „Приложно изкуство“- до май 2020 г.; 

• Детска музикална школа с класове по пиано, китара, солфеж и пеене; 

• Детски танцов състав „Исперихче“; 

• Детска формация за хип-хоп танци; 

• Детска формация за аеробни танци- зумба, аеробика, хип-хоп танци; 

• Балетна формация „Форте“; 

• Детска вокална формация „Теменуга“; 

• Клуб „Бит и традиции“; 

• Кръжок „Художествено слово“; 

• Клуб по карате/джудо; 

• Клуб „Авиомоделизъм“ 

 

В началото на отчетената година читалището в Исперих беше организатор на 

няколко културни изяви: 

- Концерт на школите и формациите към НЧ „Съзнание1891“ – гр. Исперих по 

случай 1 март - Ден на самодееца и любителското художествено творчество; 

- Самостоятелни продукции на Детска музикална школа с класове по пиано, 

китара,  солфеж и на Детска вокална формация „Теменуга”. 

През 2020 г. в община Исперих няма деца получили стипендия по Програмата за 

закрила на деца с изявени дарби. 

През изминалата година в началото на пандемията бяха отменени всички спортни 

събития. В последствие, след разхлабването на мерките, през летните месеци, спортните 

клубове възобновиха своята дейност, спазвайки всички въведени противоепидемични 

мерки. 

Развиваха дейност следните спортни клубове, в които участват и деца: 

• СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“ гр.Исперих; 

• СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“ с.Китанчево; 

• СНЦ „Футболен клуб „Левски – с.Подайва“; 

• СНЦ „Колоклуб „Димитровец - Исперих“; 

• СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса - Исперих“; 

• СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“; 

• СНЦ „Ученически спортен клуб „Ханове 2018“. 

 

За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето е необходимо да 

има ефективна междуинституционална координация, което ще доведе до по-добро 

равнище на грижи и сигурност на семействата и децата. 
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ИСПЕРИХ                        ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2021 г. ПРОЕКТ!  

       

 

 
ПРИОРИТЕТ І: 

НАМАЛЯВАНЕ НА  ДЕТСКАТА  БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Подобряване 
системата за 
подкрепа на 
отговорно 
родителство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на 
семейства, отговарящи на условията за месечно 
социално подпомагане за децата, които отглеждат 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките на 
календарната 

година 

1.2.Прилагане на мерки за превенция и санкциониране 
на проявите на безотговорно родителство 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
ЦОП към КСУДС „Лудогорие”, 

Местна комисия за борба срещу 
противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, 
Учебни заведения 

ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“ 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките на 
календарната 

година 

  
1.3.Подкрепа на семействата в съответствие и в 
изпълнение на основната цел на Закона за закрила на 
детето – отглеждане на децата в семейна среда, чрез 
развитие на алтернативни услуги за деца и чрез 
предоставяне на финансови помощи и/или помощи в 
натура 
 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
КСУДС „Лудогорие”, 

НПО 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките на 
календарната 

година 
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1.4.Предлагане на комплекс от услуги, насочени към 
повишаване на капацитета на родителите в Центъра за 
обществена подкрепа и Центъра за работа с деца на 
улицата 
 
 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
ЦОП към КСУДС „Лудогорие”  
ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“ 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 
1.5.Предлагане на комплекс от услуги насочени към 
преодоляване на причините, водещи до отпадането на 
деца от училище, чрез оказване на конкретна помощ на 
децата, застрашени от отпадане и на вече отпаднали 
от училище деца 
 

Община Исперих, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих, 

КСУДС „Лудогорие” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 
2. Развиване на 
мерки в подкрепа 
на родителите 
при наличие на 
риск за 
изоставяне на 
детето 

2.1.Предоставяне на социални услуги и дейности по 
превенция на изоставянето на дете и настаняването му 
в социални услуги от резидентен тип 

 
Община Исперих, 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ЦОП към КСУДС „Лудогорие”  
ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“ 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

2.2.Информиране за достъп до социалните услуги за 
начините и видовете на подкрепа за деца и семейства 
в нужда 

 
Община Исперих, 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

КСУДС „Лудогорие”, 
Медии 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

2.3.Подкрепа на семейства на деца, застрашени от 
изоставяне чрез прилагане на мерки за закрила в 
семейна среда и финансово подпомагане. Мерки за 
ранна превенция 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

постоянен 
през 

годината 
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3. Осигуряване на 
жизнен стандарт, 
съответстващ на 
нуждите на 
физическото, 
умственото, 
духовното и 
социалното 
развитие на 
детето 

3.1.Предоставяне на социални услуги в Дневен център 
за деца и/или младежи с увреждания 

 
Община Исперих, 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ДЦДМУ 
 

държавно делегирана дейност 
постоянен 

през годината 

3.2.Предоставяне на социални услуги в Център за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания, в Център за настаняване от семеен тип за 
деца без увреждания на територията на община 
Исперих и Преходно жилище 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих, 
ЦНСТДМУ, ЦНСТДБУ, ПЖ 

 

 
държавно делегирана дейност 

постоянен 
през годината 

  
3.3.Разширяване обхвата на Центъра за обществена 
подкрепа – зала за терапии. 
 

Община Исперих, 
ЦОП към КСУДС „Лудогорие” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през годината 

 

3.4.Осигуряване на качествени и адекватни грижи за 
деца, ползващи социалните услуги 

 
ДЦДМУ 

ЦНСТДМУ 
ЦНСТДБУ, ЦОП, ЦРДУ, ПЖ 

Община Исперих  
 

държавно делегирана дейност 
постоянен 

през годината 

 
4. Развиване на 
алтернативна 
семейна грижа и 
подобряване 
качеството на 
съществуващата 
за деца, които не 
могат да живеят с 
биологичните си 

4.1.Поддържане на информираността, относно 
приемна грижа 

Община Исперих, 
ОЕПГ, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих 

 
Оперативна програма 

«Развитие на човешките 
ресурси» 2014 – 2020 г., 

Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 

помощ  
BG05M9OP001-2.003-0001-С01 

„Приеми ме 2015” 
 

постоянен 
през годината 
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родители и за 
деца настанени в 
специализираната 
институция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.Набиране на нови кандидат – приемни семейства 
Община Исперих, 

ОЕПГ 
 

 
Оперативна програма 

«Развитие на човешките 
ресурси» 2014 – 2020 г., 

Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 

помощ  
BG05M9OP001-2.003-0001-С01 

„Приеми ме 2015” 
 

постоянен 
през годината 

4.3.Реализиране на професионална приемна грижа, 
съгласно партньорското споразумение между Агенция 
за социално подпомагане и Община Исперих по проект 
„Приеми ме 2015” 

Община Исперих, 
ОЕПГ, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих 

 
Оперативна програма 

«Развитие на човешките 
ресурси» 2014 – 2020 г., 

Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 

помощ  
BG05M9OP001-2.003  

„Приеми ме 2015” 
 

постоянен 
през годината 

4.4.Осигуряване на качествена грижа за настанените в 
приемните семейства деца, подкрепа и надграждащо 
обучение на вече утвърдените семейства 

 
Община Исперих, 

ОЕПГ, 
 Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през годината 

4.5.Участие на Община Исперих в проекти свързани с 
развитието на социални и образователни услуги 

Община Исперих по проекти 
постоянен 

през годината 

 
ПРИОРИТЕТ ІІ: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  
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1. Разработване на 
механизъм за 
проследяване на 
обхванатите и 
необхванати деца 
и движението в 
образователната 
система 
 
 
 

 
1.1.Осигуряване и контролиране на обхвата на 
подлежащите на задължително предучилищно и 
училищно образование деца и ученици 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  

Училища 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
през 

годината 
 
 

 
 
 
1.2.Наблюдаване на движението на децата и учениците 
чрез ежемесечно събиране на информация за 
преместени, отпаднали или необхванати 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  

Училища, 
НПО, 

РУО - Разград, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих 

 

 
 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 

 
 
 

през 
годината 

 
 

1.3.Изпълнение на Механизма за съвместна работа на 
институциите по обхващане, включване И 
предотвратяване на отпадането от образователната 
система на деца и ученици в задължителна възраст.  

 
Детски градини, 

Училища, 
Община Исперих, 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

РУ – Исперих при ОДМВР - 
Разград, 

РУО - Разград 
 

училищни бюджети, 
НП „Заедно за всяко дете“ 

през 
годината 

 
1.4. Налагане на административни наказания за лица, 
които не изпълняват родителските си задължения по 
ЗПУО  
 

 
 

Община Исперих 
 

 
 
- 

 
през 

годината 

 
1.5.Подобряване и осъвременяване на материалната 
база в учебните заведения  
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

 Училища  

 
училищни бюджети, 

по проекти 

през 
годината 
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1.6.Подобряване на условията за спорт в 
образователната система с цел насърчаване на 
спортната активност сред децата и учениците 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

 Училища, 
НПО 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет, 
по проекти 

през 
годината 

  
1.7.Повишаване на ролята на училищните 
настоятелства към училищата и детските градини и 
поддържане на активно сътрудничество между 
обществените съвети и учебните заведения 
 

Детски градини, 
 Училища, 

НПО, 
Обществени съвети  

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

през 
годината 

 

1.8.Активно включване на родителската общност в 
образователния процес 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища  

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

през 
годината 

 
1.9.Подкрепа за кариерно ориентиране и консултиране 
на ученици в риск  

 
Училища 

МКБППМН 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
през 

годината 

 
2. Продължаване 
на политиката за 
включващо 
обучение на  
децата със 
специални 
образователни 
потребности 

 
2.1. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа 
за личностно развитие на деца и ученици. Приемане на 
Общинска стратегия за подкрепа  за личностно 
развитие на деца и ученици и Годишен план за нейното 
изпълнение. 
  

Община Исперих, 
РУО - Разград, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

до  
30.04.2021 г. 

2.2.Ранно оценяване на потребностите на деца и 
ученици от подкрепа за личностно развитие 

Детски градини, 
Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 
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2.3.Изпълнение на нормативно определени дейности за 
обща и допълнителна подкрепа по Наредбата за 
приобщаващото образование 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
РУО - Разград, 

РЦПППО 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през  
годината 

 
2.4.Подобряване на материалните условия за обучение 
на деца и ученици със специални образователни 
потребности в институциите в системата на 
предучилищното и училищно образование 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет, проекти 

през 
годината 

 
2.5.Периодично предоставяне на актуална информация 
на родителите на деца със СОП, относно тяхното 
развитие и участие на родителите при изготвяне и 
преразглеждане на индивидуалните им програми 
 

Детски градини, 
Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през  
годината 

 
2.6.Участие на педагогическите специалисти в 
периодични квалификационни обучения за работа с  
деца със СОП в общообразователната система 
 

Детски градини, 
Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 
проекти 

през  
годината 

 

2.7.Поддържане на активно сътрудничество между 
училища, детски градини, Община Исперих, РУО, 
РЦПППО, деца, ученици и техните семейства в процеса 
на приобщаващото образование 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  

Училища,  
Социални услуги, 

РУО - Разград,  
РЦПППО,  
семейства 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
2.8.Прилагане на иновативни и адекватни  
педагогически практики и модели за работа с деца и 
ученици със СОП 

Детски градини, 
Училища  

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 
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2.9.Провеждане на информационни кампании в 
училищата и детските градини с цел толерантност и 
съпричастност към децата и учениците със СОП 

 
Община Исперих, 

РУО - Разград,  
Детски градини, 

Училища,  
РЦПППО 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
3. Развиване на 
образователните и 
социални услуги, 
насочени към 
отпадналите и 
необхванати деца 
от 
образователната 
система 

 
3.1.Обхващане на всички отпаднали и застрашени от 
отпадане от образователната система деца и 
насочването им към различни образователни и 
социални програми 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

финансиране по оперативни 
програми 

през 
годината 

 
3.2.Организиране на допълнителни занимания за деца 
от уязвими групи, финансирани по реда на Наредбата 
за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование 
 

Детски градини  
Училища 

в рамките на предоставените 
целеви средства от 
държавния бюджет 

през 
годината  

 
 
 
3.3.Провеждане на работни срещи за уточняване на 
причините за отпадане и предприемане на мерки за 
отстраняване на причините за отпадане 
 
 
 

Педагогически съветници и 
психолози, образователни 

медиатори 
КСУДС „Лудогорие”, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
МКБППМН, 

НПО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  
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1. Намаляване на 
социално-значими 
заболявания сред 
децата, чрез 
повишаване на 
здравната култура 
и информираността 
на подрастващите 

1.1. Организиране и провеждане на обучения и 
кампании по различни здравно-образователни модули 
в училищата на територията на община Исперих, 
насочена към превенция на хроничните незаразни 
болести 

РЗИ, 
Община Исперих, 

БЧК 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

1.2. Провеждане на информационни кампании за 
здравословно хранене и начин на живот 
 

РЗИ, 
Община Исперих, 

Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

1.3. Разработване и прилагане на програми за здравно 
образование на децата и учениците във всяко детско 
заведение и училище 

 
Община Исперих, 

Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

Финансиране по проект и в 
рамките на утвърдения 

бюджет 

през 
учебната 
година 

1.4. Организиране и участие в програми, свързани с 
профилактика и промоция на здравето на децата и 
учениците 

Община Исперих, 
Медицинските специалисти от 
детските градини и училищата 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

1.5. Провеждане на кампании за борба с наднорменото 
тегло при децата и рисковите фактори свързани с него. 

РЗИ, 
Община Исперих, 

Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

1.6. Провеждане на кампании за борба с 
тютюнопушенето. 
 

РЗИ, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
2. Разширяване на 
превантивните и 
профилактични 
мерки за опазване 

2.1.Провеждане на кампании за борба с гръбначните 
изкривявания 
 

 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната  
година 



 

223 

 

физическото и 
психическо здраве 
на децата 

 
2.2.Профилактика на социално значимите заболявания 
сред децата и учениците 
 

 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
през 

учебната 
година 

 

 
2.3.Проследяване на здравословното състояние и  
физическо развитие на децата и учениците и изготвяне 
на анализ и оценка 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3. Повишаване на 
информираността 
на децата за 
разпространение на  
ХИВ/СПИН, болести 
предавани по 
полов път и 
злоупотреба с 
психоактивни 
вещества 

 
3.1.Провеждане на кампания по превенция на ранно 
забременяване с рискови групи, информиране за 
ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и 
злоупотреба с психоактивни вещества 
 

 
РЗИ, 

МКБППМН, 
Областен съвет по наркотични 

вещества, 
РУП гр. Исперих, 
Община Исперих, 

БЧК 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3.2.Реализиране на дейности по училищни програми в 
областта на превенцията на рисковото сексуално 
поведение, употребата на психоактивни вещества, 
алкохол и тютюнопушене 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 
 

 
в рамките на утвърдения  

бюджет 

 
през 

учебната 
година 

3.3.Провеждане на инициативи на училищно и 
общинско ниво, посветени на Международния ден на 
борбата срещу ХИВ/СПИН – 1-ви декември 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3.4.Отбелязване на световен ден за борба с 
туберкулозата. Провеждане на информационна 
кампания сред деца и подрастващи 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти, 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 
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4. Подобряване на 
майчиното и 
детското здраве 

 
4.1.Повишаване на обхвата с имунизации по 
Националния имунизационен календар на Р България 
чрез: 
 – провеждане на беседи и разговори с родители и 
деца за значението на имунизациите и създаване на 
мотивация за прилагане на ваксини; 
– активно издирване на деца, без данни за извършени 
имунизации и предприемане на мерки за 
осъществяването им; 
– осигуряване на мобилен екип за извършване на 
имунизации в региони и населени места с 
преобладаващо ромско население и/ или лица 
живеещи в сходна на ромската ситуация 
 

РЗИ, 
Община Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2021 г. 

5. Отглеждане 
възпитание и 
обучение на деца 
от 1 – 3 годишна 
възраст 

5.1.Проследяване на физическото развитие на децата 
от 1 – 3 годишна възраст от медицинските специалисти 
в Детска ясла „Малечко Палечко“ и и изготвяне на 
анализ и оценка 

Община Исперих, 
Детска ясла „Малечко Палечко“ 

гр.Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2021 г. 

 
ПРИОРИТЕТ ІV: 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Осъществяване 
на ранна превенция 
в общността 

  
1.1.Превенция на насилието и тормоза в учебните 
заведения чрез:  
- провеждане на беседи и дискусии по училища с 
участието на специалисти; 
- разработване и предоставяне на печатни и 
видеоматериали по проблеми свързани със 
зависимости, трафик и агресия 
     

 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Детски градини, 

Училища 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

регулярно, в 
рамките на 
годината 
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1.2.Инициатива „Детето, законът, институциите”: – 
презентации по класове за повишаване на правната 
култура на учениците 
- кръгла маса, съвместно с КСУДС „Лудогорие”; 
- презентации пред родители; 
- издаване на брошура по темата 
 

Община Исперих, 
МКБППМН, 

РУП - Исперих, 
Детска педагогическа стая, 

Детски градини, 
Училища  

КСУДС „Лудогорие” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 
 

2021 г. 

  
 
1.3.Осигуряване на достъп до консултации от педагог, 
психолог и юрист на малолетни с проблеми и техните 
родители 
 

 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ЦОП 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 
 

2021 г. 

  
1.4.Провеждане на съвместни дейности с ОбСНВ и 
Превантивно - информационния център по наркотични 
вещества 
 

Община Исперих, 
МКБППМН, 

ОбСНВ 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 

2021 г. 

  
 
 
1.5.Реализиране на информационна кампания за 
предпазване от въвличане в трафик на хора 

 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Детски градини, 

Училища  
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 

2021 г. 

 
2. Повишаване на 
обществената 
информираност по 
отношение на 
проблемите и 
опасностите за 
децата при работа 
в интернет 
 

 
 
 
 
2.1.Провеждане на кампания „Месец за безопасен 
интернет” 
  

 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Детски градини, 

Училища  

в рамките на утвърдения 
бюджет 

месец 
февруари 

2021 г. 
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3. Развиване на 
програми и услуги, 
насочени към 
превенция на 
насилието и 
възстановяване и 
реинтеграция на 
деца, жертви на 
насилие 

3.1.Осигуряване на достъп до здравни грижи, 
психологическа подкрепа и безплатна правна помощ на 
деца и семейства, жертви на насилие или трафик, чрез 
ползване на различни социални услуги в общността 

 
Община Исперих 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих, 
КСУДС „Лудогорие” 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

3.2.Повишаване на информираността за 
функционирането на Координационния механизъм на 
територията на община Исперих 

Община Исперих 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2021 г. 

 
 

3.3.Осъществяване на целенасочена превантивна 
дейност по Националната програма „Работа на 
полицията в училище” 

РУП - Исперих, 
Детска педагогическа стая, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих, 
Община Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

3.4.Разпространение на информационни материали за 
трафика на хора и начините на предпазване и 
възможностите за оказване на помощ на жертви на 
трафик 

РУП - Исперих, 
Педагогически съветници и 

психолози, 
Община Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
ПРИОРИТЕТ V: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА ДЕТЕТО 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  
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1. Създаване на 
възможности за 
увеличаване броя 
на децата, 
участващи в 
различни спортни, 
културни, 
развлекателни 
дейности, клубове 
по интереси и други 
занимания в 
свободното време 

1.1.Разкриване на кръжоци, клубове по интереси, 
школи и др. за развитие уменията на талантливи деца 
и ученици в областта на изкуствата, спорта, науката и 
информационните технологии  
 

 
Читалища 

НПО 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

 
 

2021 г. 

1.2.Организиране на занимания по интереси , съгласно 
Наредбата за приобщаващото образование 

Училища 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
 
 

2021 г. 

 
1.3.Подкрепа и съдействие от страна на Община 
Исперих за организиране на инициативи и участие в 
културни събития с цел стимулиране интереса на 
децата и учениците и повишаване мотивацията им за 
участие чрез предоставяне на  възможност за 
творческа изява  
 

 
Община Исперих, 

Училища, 
Читалища, 

НПО 
 
 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 
 

 
постоянен, 

през 
учебната 
година 

 

1.4.Разширяване и разнообразяване на формите, които 
се предлагат в културните институции 

Община Исперих, 
Читалища 

 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
постоянен, 

през 
учебната 
година 

 

 

1.5. Разработване и изпълнение на ваканционни 
програми за уплътняване на свободното време на 
подрастващите  

Детски градини, 
Училища, 
Читалища,  

Социални услуги 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 2021 г. 

 
2. Насърчаване на 
деца с изявени 
дарби 

 
2.1.Финансово подпомагане и стимулиране на деца с 
изявени дарби  
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

постоянен 
през 

годината 



 

228 

 

 
2.2.Насърчаване на творческите заложби и 
потребности на децата, осигуряване на възможности и 
условия за постъпване в спортни училища и училища 
по изкуствата 
 

Община Исперих, 
Училища, 
Читалища  

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

постоянен 
през 

годината 

 
2.3.Стимулиране на творческите заложби на децата 
чрез осигуряване на възможност за изяви на местно, 
регионално и национално ниво 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Читалища 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 
3. Подкрепа на 
изграждането на 
ученически спортни 
клубове с оглед 
подобряване на 
извънкласната и 
извънучилищна 
спортна дейност 

 

 
 
 
3.1.Участие в дейности, заложени в Националния 
спортен календар. Участия в ученически игри. 
Организиране на спортни състезания и надпревари. 
 
 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Спортни клубове 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 

3.2.Разработване и реализиране на проекти с цел 
развитие на спортните интереси и компетентности на 
подрастващите 

 
РУО - Разград, 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Спортни клубове 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

по проект 

постоянен 
през 

годината 
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 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 
 Заповядайте д-р Ахмедова. 

 

Д-р Ферай Ахмедова –  председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

22.04.2021г. от 14.00ч. след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Здравеопазванеи социални грижи“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Димитрова . 

 

Екатерина Димитрова –  председател на ПК по «Образование, култура и 

духовни дейности» 

На заседание на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

22.04.2021г. от 13.30ч. след  разглеждането на докладната записка  

 

        

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси към вносителя. 

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 29 29 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 213 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.20а от Закона за закрила на детето и чл.6, ал.1 и ал.2 от 

Правилника за прилагане на закона за закрила на детето  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за 

закрила на детето за 2020 г. 

2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. 

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. 

 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ 

В ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2020 г. 
 

 

ПРИОРИТЕТ І: 

НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ 

ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 

Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на 

детето се предоставят от Дирекция „Социално подпомагане” чрез отдел „Закрила на 

детето”. 

През изтеклата година в отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално 

подпомагане“ гр. Исперих има регистрирани 127 сигнала за деца в риск или в риск от 

насилие. Общия брой отворени случаи по Закона за закрила на детето, по които е работено 

през 2020 г. са 250 броя. В това число мерки за закрила в семейна среда са 46 случая, а 

мерки за закрила извън семейна среда са 105. 

Мерките за закрила в извън семейната среда обхващат настаняване на децата при 

близки и роднини, настаняване на деца в резидентен тип услуги и приемни семейства. 

Настанените деца при близки и роднини са 36 броя, 38 деца са настанени в Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства „Лудогорие” гр. Исперих.  

Развиване на комплекс от услуги, насочени към повишаване на родителския 

капацитет на родителите се предлагат от Центъра за обществена подкрепа, посредством 

съдействие, подпомагане и консултиране. През 2020 г. от отдел „Закрила на детето“ са 

издадени 105 направления за ползване на услугата. Осигурява се психологическа помощ 

на родители и деца, консултиране на детето и информиране в съответствие с неговата 

възраст и степента на развитие. Оказва се съдействие за подобряване на социално – 

битовите условия и повишаване на родителския капацитет. Отпуснати са 38 еднократни 

помощи за превенция от изоставяне и 32 месечни помощи. Дирекция „Социално 

подпомагане“ чрез отдел „Закрила на детето“ има 170 участия в съдебни и 

административни процедури. От отдел „Закрила на детето“ са издадени 23 становища до 

дежурния съдия. 
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Към месец декември 2020 г. в Отдела има 150 отворени случаи, по които се работи. 

Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ - Исперих, 

съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, с Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие” гр. 

Исперих, Детска педагогическа стая, органи и институции осъществяващи мерки по 

закрила на детето, създаде условия за повишаване капацитета на семействата по 

отношение на родителските им функции и отговорно родителство. 

Отделът оказва подкрепа на семействата в съответствие и в изпълнение на 

основната цел на Закона за закрила на детето - отглеждане на децата в семейна среда, чрез 

развитие на алтернативни услуги за деца и предоставяне на финансови помощи.  

През изминалия период са проведени множество работни срещи между 

специалисти от различни институции с цел координиране на усилията по обхващане на 

застрашените от отпадане от училище деца. Обсъдени са и са разписани конкретни 

отговорности и начини на взаимовръзка на работещите на местно ниво с деца, жертва на 

насилие. 

Отдел „Закрила на детето“, съвместно с други институции работи за развиване на 

програми и услуги, насочени към превенция на насилието и възстановяване и 

реинтеграция на деца, жертви на насилие. Осигурява се достъп до здравни грижи, 

психологическа подкрепа на деца и семейства, жертва на насилие или трафик чрез 

ползване на различни услуги в общността. 

Отделът работи съвместно с Комплекса за социални услуги за деца по превенция 

на изоставянето на деца и настаняването им в специализирана институция. Издадени са 40 

направления за ползване на Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания и 30 

направления за ползване на социалната услуга Център за работа с деца на улицата. 

През 2020 г. на територията на Община Исперих  продължава да функционира 

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

е създаден с Решение №288 по Протокол № 49 от 22.12.2010 г.,  на Общински съвет-

Исперих и включва следните социални услуги: 

• 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; 

• Център за работа с деца на улицата. 

 

КСУДС „Лудогорие” гр. Исперих е второстепенен разпоредител с бюджетни 

кредити, бюджетът на който се формира от бюджетите на социалните услуги включени в 

структурата му. 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, специалист социални дейности и преките 

ръководители на социалните услуги.  

Социалните услуги в КСУДС „Лудогорие” гр. Исперих за 2020 г. се предоставят на 

І, II и ІІІ етаж  в сграда, имот публична общинска собственост  с местонахождение гр. 

Исперих, Община Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” №72, квартал 29 УПИ І по 

регулационния план на града, Акт №6388/04.04.2017 г.  и Акт №4758/03.12.2010 г. за 

публична общинска собственост.   

Всяка социална услуга разполага със собствено самостоятелно пространство, което 

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



 

232 

 

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 2020 година КСУДС „Лудогорие“ гр. Исперих има утвърдена численост на 

щатния персонал 54.5 щата, от които 34.5 специалисти за работа с деца: социални 

работници педагози, логопед, психолози, рехабилитатор, възпитатели и арт терапевт и 20 

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.  

През 2020 година в условията на извънредна обстановка, породена от вируса 

CОVID-19 в комплекса се направиха частични текущи ремонти На първият етаж се  

създаде  „Стая за изолация“ със собствена баня и санитарен възел. До нея е осъществен 

бърз достъп на контролни органи, медицинска помощ и т.н.  

КСУДС „Лудогорие“ гр. Исперих организира дейността си в съответствие с 

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

социалните услуги, Правилниците за прилагането им, Наредба за критериите и 

стандартите за социални услуги за деца и други законови  и подзаконови актове, касаещи 

дейностите на организацията. 

 

 

Социална услуга 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

 

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

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 2020 г. в Преходно жилище  има 2 нови настанявания - на младежи  от 

ЦНСТДБУ към КСУДС  „Лудогорие” гр. Исперих.  
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В края на периода в услугата има 8 случая.  

През 2020 г. в Преходно жилище работи екип от 4 социални работници и 1 

хигиенист. Потребителите на услугата се консултират от психолог, работещ в КСУДС 

„Лудогорие“ гр. Исперих. 

 

 

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

Центърът за обществена подкрепа 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. 

 

Ползватели на услугата Център за обществена подкрепа са: 

• деца в риск от 0 до 18 години и техните семейства; 

• деца с поведенчески проблеми и прояви; 

• деца в риск от отпадане от училище; 

• деца в конфликт или с нарушени взаимоотношения със семейството; 

• деца, на които предстои осиновяване, настаняване в приемно семейство или 

семейство на близки и роднини; 

• деца, настанени в специализирана институция или резидентна услуга, на които 

предстои реинтеграция; 

• кандидат-осиновители и кандидати за приемно семейство, осиновители, 

приемни родители, семейства на близки и роднини, където е настанено дете; 

• семейства, подали молба в Дирекция „Социално подпомагане” или изразили 

намерение за настаняване на детето в специализирана институция; 

• семейства с настанено дете в специализирана институция; 

• семейства без постоянни доходи и/или без жилище; 

• семейства с установени сериозни здравословни проблеми на член от 

семейството или на самото дете; 

• родители, които не осигуряват условия за физическото и психологическото 

развитие на детето; 

• семейства, в които е установено пренебрегване и/или други форми на насилие на 

детето; 

• семейства с деца със специални потребности; 

• родители на новородено, заявили желание в родилно отделение да изоставят 

детето или да го настанят за отглеждане в специализирана институция; 

• майка, изоставила новородено дете в родилно отделение; 

• бременна жена в риск да изостави детето си след раждането; 
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• лица-бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва услуга 

ЦОП;  

• лица, чийто потребности попадат в обхвата на подкрепата, предоставяна от 

ЦОП. 

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. Психологическа подкрепа; 

2. Повишаване на родителския капацитет; 

3. Превенция на изоставянето; 

4. Превенция на изоставянето /близки и роднини/; 

5. Оценка на родителския капацитет; 

6. Логопедични услуги; 

7. Дейности в след интеграционния период; 

8. Дейности за подкрепа и консултиране за подобряване отношенията на 

родителите; 

9. Други дейности. 

 

Общо брой потребители, ползващи услугата ЦОП за периода 01.01.2020-31.12.2020 

- 63 бр. 

В Центъра за обществена подкрепа работят 6 специалиста: четирима социални 

работника,  психолог и логопед.  

 

 

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1 

        

Центърьт за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 /ЦНСТДБУ/ 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. 

Капацитетът на центъра е 15 деца. Услугата ЦНСТДБУ се ползва само от деца без 

увреждания, на възраст от 3 до 18 години. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в 

ЦНСТДБУ 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. 
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През 2020 г. в ЦНСТДБУ-1 настанените деца с административна заповед на Д “СП“ 

са 15. За годината в ЦНСТДБУ-1 има 15 случая, от които 1 затворен и 14 - отворени. В 

края на периода услугата се ползва от 14 деца. 

Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-1 се състои от 5 социални 

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

психолог и един детегледач. Логопед и арт-терапевт провеждат почасова работа с децата 

насочени в услугата. 

  

 

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 2 

 

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 / ЦНСТДБУ / 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. 

Услугата е предназначена за деца на възраст от 3 до 18 години. В някой случаи по 

преценка на настаняващият орган, се допуска продължавана ползването на услугата и на 

младежи навършили 18 години, до завършване на средното образование. 

     През 2020 г. в ЦНСТДБУ 2 има 16 случая, от които 3 случай е затворени и  13 

отворени. В края на периода услугата се ползва от 13 деца. 

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

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

психолог и един детегледач. Логопед и арт-терапевт провеждат почасова работа с децата 

насочени в услугата. 

 

 

Социална услуга 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 

 

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания е 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 потребителя. Работи се с 2 групи: 

- 1 група – работа с деца с увреждания от 3 до 18 год.възраст 

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

 В Дневен център за деца и/или младежи с увреждания се осигурява: 

–- психологическа подкрепа; 

- логопедична терапия; 

- работа с възпитатели; 

- рехабилитационна подкрепа; 

- социално консултиране; 

- медицински контрол; 

- мобилна работа. 
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Екипът на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания към КСУДС 

“Лудогорие“ гр. Исперих се състои от: социални работници – 2, възпитатели – 2, 

детегледачи – 2, логопед – 1, психолог – 1, медицинско лице -1, кинезитерапевт – 2, 

шофьор – 1. 

През 2020 година услугите на ДЦДМУ са ползвали 35 потребителя. 

 

 

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА 

 

Основната цел на Центъра за работа с деца на улицата е свързана  с превенция на 

попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и 

интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа 

с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и 

санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. 

Капацитетът на услугата е 20 потребителя. 

От 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Центъра за работа с деца на улицата  към КСУДС  

”Лудогорие” гр. Исперих работи по следните направления: 

28. Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и 

техните семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните 

отношения; 

29. Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки 

според сезона, санитарно-хигиенни услуги; 

30. Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп 

до здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за 

осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани 

прегледи/консултации на децата; 

31. Психологическа подкрепа на децата и техните семейства; 

32. Училищна подкрепа – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни 

обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици, 

професионално ориентиране и пред-професионална подготовка; 

33. Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална 

изява на способностите на всяко дете; 

34. Мобилна работа (социална работа на терен), за идентифициране, 

локализиране на децата на улицата, предоставяне на изнесени услуги, насочване 

към ЦРДУ; 

35. Консултиране, придружаване, посредничество на детето, както и на 

неговите родители, друг законен представител на детето и/или членове на 

разширеното семейство; 

36. Административни услуги – оказване съдействие на децата и техните 

родители при издаване на документи за самоличност, за записване в училище, 

при търсене на работа (за децата над 16 г. и за родителите), съдействие при 

контакти с институции. 

През 2020 г. услугите на ЦРДУ са ползвали 28 потребители. 
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Екипът на Центъра  работиха се състои от двама социални работника, един 

социален педагог, психолог на половин щат и арт терапевт на половин щат, медицинско 

лице и хигиенист.  

  

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С 

УВРЕЖДАНИЯ 

 

 През 2020 г. в община Исперих продължава да се предоставя и социалната услугата 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 

места. Тя стартира на 05.01.2015 г. 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 13 потребители.  

 

 

Социална услуга 

ПРИЕМНА ГРИЖА 

 

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.  Проектът 

е с продължителност до месец декември 2020 г. и с цел устойчивост  е заложено 

преминаване към държавно делегирана дейност. 

На 01.09.2016 г. е подписан  Анекс към партньорското споразумение за въвеждане 

на нов  модел спрямо, който  екипа по приемна грижа преминава от общински в областен .  

Един социален работник от областния екип по приемна грижа е  с  изнесено работно 

място в гр. Исперих  и   работи пряко с приемните семейства в Община Исперих. Същия 

социален работник, работи с приемни семейства от общо три общини. 

Проект „Приеми ме 2015“ се изпълнява от 01.01.2016 г.  с конкретен бенефициент 

Агенция за социално подпомагане в в партньорство със 158 общини доставчици от 28-те 

области в страната. До края на календарната 2020 г. всички средства , необходими за 

организация, управление и предоставяне на приемната грижа в общините доставчици се 

осигуряват от бюджета на проекта.  

В началото на настоящата година проектът с партньорско споразумение е удължен 

до 31.12.2021 г.   

През 2020 г. не са утвърдени нови приемни семейства на територията на 

Общ.Исперих. Общия брой действащи семейства в общината са 14.  Броят деца в риск 
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преминали през приемната грижа  за 2020 г. са общо 18, като от тях осиновено е  1дете,   

върнати в биологичното си семейство са 4 деца и останали за отглеждане под приемна 

грижа са  13. 

Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на 

детето се прилагат от Дирекция „Социално подпомагане” посредством предоставяне на 

еднократни помощи и чрез насочване за ползване на услуга семейно консултиране в 

Център за обществена подкрепа. 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІІ: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ 

ДЕЦА 

 

През 2020 година в община Исперих функционират девет общински училища – две 

средни и седем основни. Шест от основните училища, с изключение на ОУ „Христо 

Ботев“ в с. Китанчево са средищни и в тях се обучават и ученици от най-близките, 

съседни населени места. Във всички средищни училища е организирана целодневна 

организация на учебния процес за пътуващите ученици. В началото на учебната 2020/2021 

г. записаните ученици в училищата от общината са 1 980.  

           За поредна година отрицателната демографска статистика е причина за 

утвърждаването на маломерни и слети паралелки в малките училища. В началото на 

новата 2020/2021 учебна година са  утвърдени 29 маломерни паралелки, от които 5 са 

слети. С решение на Общински съвет – Исперих са предвидени допълнителни средства в 

размер на 25 792,20 лв. за подпомагане на финансовото обезпечаване на учебния процес в 

училищата в с. Китанчево и в с.Тодорово.    

          През новата учебна година децата, записани в детските градини от общината са 685.  

         За учебна 2020/2021  година две детски градини от общината са определени за 

средищни – ДГ „Дора Габе“ с. Лудогорци и ДГ „Първи юни“ гр. Исперих. 

           През 2020 г. в общинските детски градини и училища, предвид създадената 

епидемиологична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и 

издадените заповеди от Министерството на здравеопазването и Министерството на 

образованието и науката, образователно-възпитателният процес се осъществи предимно в 

електронна среда, а при възможност и в присъствена такава. Поради сложната извънредна 

обстановка педагогическите специалисти в училищата и детските градини бяха принудени 

да приложат по-гъвкави иновативни и творчески решения и да използват интерактивни 

подходи в процеса на обучение.  

Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и недоброто владеене 

на българският език от децата и учениците продължават да са сред основните 

предпоставки за редица други проблеми – затруднена комуникация и социализация, 

невъзможност да бъде усвоен преподаваният материал и повишен риск от 

преждевременно напускане или отпадане на деца и  ученици от образователната система.  

  През 2020 година в изпълнение на Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст, екипите по обхват, действащи на територията на община Исперих, са 

осъществили 95 обхода на деца и ученици, идентифицирани в ИСРМ.                                                                

По време на обходите е установено, че 71 от търсените деца и ученици са извън страната, 

а останалите 24 са се записали и посещават учебни заведения.                                     

Действията на екипите през годината бяха насочени към повторно записване и 

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

училищата и детските градини.  

Наблюдаваше се по-добра координация и сътрудничество между институциите, 

имащи отношение към проблема – Община Исперих, училища, детски градини, ДСП, 

РУО, РУ, ДБТ и социалните услуги.  

През 2020 г. 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“ – ПГ „Васил Левски“, 

ОУ „Христо Ботев“ с.Китанчево, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Вазово, ОУ „Отец 

Паисий“ с. Подайва, ОУ „Васил Априлов“ гр. Исперих, ОУ „Христо Ботев“ с. 

Лудогорци, ПГСС „Хан Аспарух“ гр. Исперих, ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово, ОУ 

„Христо Ботев“ гр.Исперих, ДГ „Щастливо детство“ с. Китанчево, ДГ „Радост“ с. 

Подайва, ДГ „Кокиче“ с. Вазово, ДГ „Първи юни“ гр. Исперих, ДГ „Щастливо 

детство“ гр. Исперих, ДГ „Мечо Пух“ гр. Исперих; 

• НП „Без свободен час“ – ОУ „Христо Ботев“ с. Лудогорци; 

• НП „Иновации в действие“ – ОУ„Васил Левски“ с. Тодорово; ОУ „Отец Паисий“ с. 

Подайва; 

• НП „Заедно в грижата за ученика“ – ОУ „Отец Паисий“ с. Подайва; 

• НП „Бизнесът преподава“ – ПГ „Васил Левски“ гр. Исперих и ОУ „Отец Паисий“ с. 

Подайва; 

• НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на 

предучилищното и училищното образование“ – ОУ „Васил Априлов“ гр. Исперих, 

ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих, ПГ „Васил Левски“ гр. Исперих,  ПГСС „Хан 

Аспарух“ гр. Исперих, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с. Вазово, ОУ „Христо Ботев“ с. 

Лудогорци, ОУ „Отец Паисий“ с. Подайва, ОУ „Христо Ботев“ с.Китанчево.  

 

           През изминалата година  децата и учениците от I до VII клас, обучаващи се в 

общинските образователните институции бяха обезпечени с безплатни познавателни 

книжки, учебници и учебни помагала. 

С цел осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и 

ограничаване на разпространението на КОВИД – 19 и създаването на безопасна среда за 

обучение на учениците,  училищата от община Исперих получиха допълнителни целеви 

средства от Министерството на образованието и науката.   

През изминалата година Общинска администрация - Исперих продължи да осигури 

организационните предпоставки и условия за безплатен превоз на деца и ученици по чл. 

19, т. 8 по Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 

автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории 

пътници.  

С цел подобряване на качеството и разнообразието на храната,  детските градини и 

училищата реализираха проекти по училищните схеми на Държавен Фонд „Земеделие“. 

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всяко дете или ученик и създаване на възможности за развитие на 

децата и учениците във всички аспекти в живота на общността.  

През 2020 г. бeше разработен и приет План за изпълнение на дейностите за 

личностна подкрепа, който очертава приоритетните дейности в приобщаващото 

образование. На общинско ниво. 

            Част от мерките и дейностите в областта на приобщаващото образование се 

осъществиха на проектен принцип.  
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             През 2020 г. Община Исперих приключи изпълнението на проект „Социално-

икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих” 

по ОП РЧР и ОП НОИР. Проектът се изпълни 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. Чрез него се осигури подкрепа за 

достъп до образование и обучение за ученици от малцинствени групи.                                                                                                

     През изминалата година 250 деца от 9 детски градини от община Исперих се включиха 

в изпълнението на Дейност 1 „Допълнително обучение по български език за деца от 

уязвими групи“ по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“ на МОН. Благодарение на проектните дейности е подпомогната  

образователната интеграция на деца от уязвими групи в предучилищна възраст. 

На учениците със специални образователни потребности продължи да се 

предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която 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 архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 

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.  

По данни на НЕИСПУО на МОН децата и учениците със специални образователни 

потребности, интегрирани в образователните институции са 89. На 20 деца и ученици 

допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на РЦПППО - Разград, а на 

останалите се осигурява от специалистите на училищата. 

        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 специални образователни потребности и хронични заболявания в училищната 

среда. 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

 

Основна грижа на Община Исперих е опазване живота и здравето на децата и 

осигуряване на здравословни условия за правилното им физическо и нервно-психическо 

развитие. 

На територията на община Исперих функционират 23 здравни кабинети, в които 

работят 14 медицински специалисти с професионална квалификация „фелдшер” и 

„медицинска сестра”. Те осъществяват медицинско обслужване на спешните състояния и 

дейностите по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците.  

В детските и учебни заведения медицинските специалисти водят лична здравно-

профилактична карта на всички деца и ученици, следят за здравословното им състояние. 

Подготвят периодично беседи по здравни теми актуални за сезона. 

В часа на класния ръководител се провеждат здравни беседи за здравословно 

хранене и за здравословен начин на живот. Провеждат се беседи и за вредата от 

тютюнопушенето, алкохолизма, наркотиците и особено за вредата при децата.  
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В основните училища се осигурява обедно хранене на всички пътуващи ученици и 

ученици до четвърти клас, като се спазват изискванията на МЗ за здравословно хранене. 

Медицинските специалисти проследяват спазването на Наредбата за хранене на 

учениците, осъществяват ежедневен контрол, следят за хигиената при провеждане на 

самото хранене и почистване.  

За намаляване на риска от наднормено тегло и последващо развитие на сърдечно-

съдови и ендокринни заболявания, освен осигуреното здравословно хранене, голямо 

значение беше отделено на контрола за стриктно спазване на качеството на храната, 

санитарно-хигиенните норми и добрите практики на Система за управление безопасността 

на храните и контрол на критичните точки. Благодарение на този контрол от страна на 

медицинските специалисти и органите на ОДБХ, РЗИ през годината не са регистрирани 

хранителни отравяния. 

За осигуряване на здравословен режим на хранене във всички учебни и детски 

заведения се проведоха кампании за борба с наднорменото тегло и превенция на 

болестите, свързани с нездравословното хранене – диабет, сърдечно-съдови и други 

заболявания.  

Медицинските специалисти от детските и учебни заведения ежегодно изготвят и 

представят на РЗИ – Разград Анализ на здравословно състояние на деца и ученици по 

данни от профилактичните прегледи, извършени от личните лекари. Провеждат 

консултации и оказват подкрепа на децата и семействата, чрез насочване към социални 

услуги в общността за опазване на физическото и психическото им здраве. 

В учебните заведения на територията на община Исперих са проведени здравни 

беседи и разпространени информационни материали сред учениците с цел предпазването 

от ХИВ/СПИН, полово предавани болести и употреба на наркотици. Същите са получени 

от РЗИ отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” и Областен съвет на 

БЧК гр. Разград.  

Проведени са беседи и разговори с родители и деца за значението на имунизациите 

и създаване на мотивация за прилагане на ваксини. Чрез мрежата си от здравни кабинети 

и медицински специалисти в „Детско и училищно здравеопазване” Община Исперих 

предприе своевременни мерки и действия за осигуряване на пълен обхват с имунизации 

на децата. Оформени са информационни кътове, раздадени са информационни материали. 

Активно издирване на деца с непълен или липсващ имунизационен статус с фокус-

ромска общност е основна задача на здравните медиатори. За запознаване с ползите и 

значението на имунизациите при децата са проведени редица беседи на терен в районите, 

населени предимно с ромско население. Благодарение на активната работа, през годината 

не е възникнала необходимост от скринигово ваксиниране на големи етнически групи. 

Медицинските специалисти от Детска ясла „Малчеко Палечко” гр. Исперих 

изготвиха Анализ на здравословното състояние на децата от 1 до 3 годишна възраст на 

база на получените данни от личните лекари, който анализ е представен в РЗИ – Разград. 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІV: 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, 

НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

През 2020 г. Местната комисия за БППМН продължи да работи в тясно 

сътрудничество с инспектор ДПС, органите по образованието, Дирекция „Социално 

подпомагане”, съдебната власт. Провеждаха се регулярни срещи с ИДПС, а с 

регистрираните деца при необходимост допълнително дейности и ангажиране на 

обществен възпитател. 

През отчетната година продължи  взаимодействие между членовете на Местната 

комисия и обществените възпитатели с отдел „Закрила на детето” към ДСП гр. Исперих, с 



 

242 

 

кметовете на населени места от общината, с класните ръководители и педагогическите 

съветници от училищата, както и с всички институции на територията на общината, 

работещи с деца и техните семейства. През 2020 година, спазвайки мерки, наложени от 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г., членове на Местната комисия за БППМН и 

обществените възпитатели провеждаха лекции и беседи в училищата на теми, касаещи 

правото на закрила на децата от всички форми на насилие 

В учебните заведения се осъществяваше превантивна дейност по отношение на 

проблемите, свързани с употребата на алкохол, тютюнопушенето, наркоманиите, 

криминогенните секти, хазарта, трафика на деца и жени, сексуалната експлоатация. 

Изнесоха се лекции и беседи по горепосочените теми от инспектор ДПС, обществени 

възпитатели и членове на МБППМН.  

По Програмите „Превенция на наркоманиите”, „Превенция на агресията в 

училище” и „Превенция на тютюнопушенето”  обществени възпитатели към Местната 

комисия за БППМН, стремейки се напълно да отговорят на една широка обществена 

потребност, организираха превантивна дейност в посока намаляване на 

противообществените прояви от малолетни и непълнолетни и предотвратяване на 

злоупотребата с наркотични вещества. Успоредно с нея се провеждаха обучителни 

семинари, изнасяха се лекции, предоставяха се информация и нагледни материали. На 

проведените обучителни семинари с членове на Местната комисия и инспектор ДПС бяха 

изнесени поредица от лекции, придружени от видеофилми по проблемите на 

наркоманиите, агресията и асоциалните прояви сред децата. Широко използван в 

програмите за работа е и подходът „Връстници обучават връстници”, който освен 

останалите предимства позволява информацията да достига до по-голям кръг от ученици.

  

  През месец февруари 2020 г. бе проведена кампания с ученици за предоставяне на 

информация за правилата за безопасно използване на интернет. Членове на Местната 

комисия за БППМН, съвместно с ИДПС, участваха в организирани проверки за посещение 

на малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове след 

определения в Наредбата за опазване на обществения ред вечерен час. 

Извършени са 6 проверки на увеселителни и питейни заведения и игрални зали 

съвместно с РУ на МВР гр.Исперих и ОЗД гр. Исперих. При извършените проверки не са 

констатирани нарушения на Наредба № 1 и ЗБППМН.  

В изпълнение на националната стратегия за „Защита на децата на улицата” 

МКБППМН съвместно с Отдел „Закрила на детето” и Дирекция „Социално подпомагане” 

гр. Исперих работят в мултидисциплинарен екип, целта на който е установяване на броя 

на просещите деца. През отчетния период бе констатирано, че на територията на община 

Исперих не са регистрирани случаи на просещи деца. Комисията не се е сблъсквала с 

проблеми при осъществяването на контролната си дейност. 

По инициатива на Министерството на труда и социалната политика през 2010 г. 

беше разработено и подписано споразумение за сътрудничество и координиране на 

работата на структурите на местно ниво за подкрепа на деца, жертви на насилие или в 

потенциален риск от насилие и при кризисна интервенция. Споразумението е подписано 

от министъра на труда и социалната политика, вицепремиера и министър на вътрешните 

работи, министъра на външните работи, министъра на правосъдието, министъра на 

образованието младежта и науката, министъра на културата, държавната агенция за 

закрила на детето, изпълнителния директор на агенцията за социално подпомагане и 

председателя на управителния съвет на националното сдружение на общините. 

Работата на мултидисциплинарния екип е насочена в следните основни 

направления: обединяване на ресурсите и усилията между всички участници за 

осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви 

на насилие или в риск от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна 
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интервенция, с оглед гарантиране спазване правата на децата; постигане на съгласие по 

всички цели и аспекти на работата в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от 

насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед гарантиране 

спазване правата на децата. 

На местно ниво функционира екип за работа по Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и 

за взаимодействие при кризисна интервенция. През 2020 г.  осъществени две екипни 

срещи. Ефективното прилагане на Координационния механизъм допринася за по-успешна 

работа по случаите на насилие над деца. 

 

 

ПРИОРИТЕТ V: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА 

ДЕТЕТО 

 

През отчетената година поради динамичната епидемиологична обстановка 

дейностите на кръжоците, клубовете по интереси и школите за развитие в областта на 

изкуствата, спорта, науката и информационните технологии, бяха редуцирани в сравнени 

с предходни години.  

Към Народно Читалище „Съзнание 1891“ гр. Исперих при спазване на всички 

въведени санитарни мерки осъществиха дейности, следните школи, в които са включени 

деца:  

• Арт-школа „Приложно изкуство“- до май 2020 г.; 

• Детска музикална школа с класове по пиано, китара, солфеж и пеене; 

• Детски танцов състав „Исперихче“; 

• Детска формация за хип-хоп танци; 

• Детска формация за аеробни танци- зумба, аеробика, хип-хоп танци; 

• Балетна формация „Форте“; 

• Детска вокална формация „Теменуга“; 

• Клуб „Бит и традиции“; 

• Кръжок „Художествено слово“; 

• Клуб по карате/джудо; 

• Клуб „Авиомоделизъм“ 

 

В началото на отчетената година читалището в Исперих беше организатор на 

няколко културни изяви: 

- Концерт на школите и формациите към НЧ „Съзнание1891“ – гр. Исперих по 

случай 1 март - Ден на самодееца и любителското художествено творчество; 

- Самостоятелни продукции на Детска музикална школа с класове по пиано, 

китара,  солфеж и на Детска вокална формация „Теменуга”. 

През 2020 г. в община Исперих няма деца получили стипендия по Програмата за 

закрила на деца с изявени дарби. 

През изминалата година в началото на пандемията бяха отменени всички спортни 

събития. В последствие, след разхлабването на мерките, през летните месеци, спортните 

клубове възобновиха своята дейност, спазвайки всички въведени противоепидемични 

мерки. 

Развиваха дейност следните спортни клубове, в които участват и деца: 

• СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“ гр.Исперих; 

• СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“ с.Китанчево; 

• СНЦ „Футболен клуб „Левски – с.Подайва“; 

• СНЦ „Колоклуб „Димитровец - Исперих“; 
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• СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса - Исперих“; 

• СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“; 

• СНЦ „Ученически спортен клуб „Ханове 2018“. 

 

За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето е необходимо да 

има ефективна междуинституционална координация, което ще доведе до по-добро 

равнище на грижи и сигурност на семействата и децата. 
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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2021 г.    
       

 

 
ПРИОРИТЕТ І: 

НАМАЛЯВАНЕ НА  ДЕТСКАТА  БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Подобряване 
системата за 
подкрепа на 
отговорно 
родителство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на 
семейства, отговарящи на условията за месечно 
социално подпомагане за децата, които отглеждат 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките на 
календарнат

а година 

1.2.Прилагане на мерки за превенция и санкциониране 
на проявите на безотговорно родителство 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
ЦОП към КСУДС „Лудогорие”, 

Местна комисия за борба срещу 
противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, 
Учебни заведения 

ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“ 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките на 
календарнат

а година 

  
1.3.Подкрепа на семействата в съответствие и в 
изпълнение на основната цел на Закона за закрила на 
детето – отглеждане на децата в семейна среда, чрез 
развитие на алтернативни услуги за деца и чрез 
предоставяне на финансови помощи и/или помощи в 
натура 
 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
КСУДС „Лудогорие”, 

НПО 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките на 
календарнат

а година 
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1.4.Предлагане на комплекс от услуги, насочени към 
повишаване на капацитета на родителите в Центъра за 
обществена подкрепа и Центъра за работа с деца на 
улицата 
 
 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
ЦОП към КСУДС „Лудогорие”  
ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“ 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 
1.5.Предлагане на комплекс от услуги насочени към 
преодоляване на причините, водещи до отпадането на 
деца от училище, чрез оказване на конкретна помощ на 
децата, застрашени от отпадане и на вече отпаднали 
от училище деца 
 

Община Исперих, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих, 

КСУДС „Лудогорие” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 
2. Развиване на 
мерки в подкрепа 
на родителите 
при наличие на 
риск за 
изоставяне на 
детето 

2.1.Предоставяне на социални услуги и дейности по 
превенция на изоставянето на дете и настаняването му 
в социални услуги от резидентен тип 

 
Община Исперих, 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ЦОП към КСУДС „Лудогорие”  
ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“ 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

2.2.Информиране за достъп до социалните услуги за 
начините и видовете на подкрепа за деца и семейства 
в нужда 

 
Община Исперих, 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

КСУДС „Лудогорие”, 
Медии 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

2.3.Подкрепа на семейства на деца, застрашени от 
изоставяне чрез прилагане на мерки за закрила в 
семейна среда и финансово подпомагане. Мерки за 
ранна превенция 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

постоянен 
през 

годината 
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3. Осигуряване на 
жизнен стандарт, 
съответстващ на 
нуждите на 
физическото, 
умственото, 
духовното и 
социалното 
развитие на 
детето 

3.1.Предоставяне на социални услуги в Дневен център 
за деца и/или младежи с увреждания 

 
Община Исперих, 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ДЦДМУ 
 

държавно делегирана дейност 
постоянен 

през 
годината 

3.2.Предоставяне на социални услуги в Център за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания, в Център за настаняване от семеен тип за 
деца без увреждания на територията на община 
Исперих и Преходно жилище 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих, 
ЦНСТДМУ, ЦНСТДБУ, ПЖ 

 

 
държавно делегирана дейност 

постоянен 
през 

годината 

  
3.3.Разширяване обхвата на Центъра за обществена 
подкрепа – зала за терапии. 
 

Община Исперих, 
ЦОП към КСУДС „Лудогорие” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 

3.4.Осигуряване на качествени и адекватни грижи за 
деца, ползващи социалните услуги 

 
ДЦДМУ 

ЦНСТДМУ 
ЦНСТДБУ, ЦОП, ЦРДУ, ПЖ 

Община Исперих  
 

държавно делегирана дейност 
постоянен 

през 
годината 

 
4. Развиване на 
алтернативна 
семейна грижа и 
подобряване 
качеството на 
съществуващата 
за деца, които не 
могат да живеят с 
биологичните си 

4.1.Поддържане на информираността, относно 
приемна грижа 

Община Исперих, 
ОЕПГ, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих 

 
Оперативна програма 

«Развитие на човешките 
ресурси» 2014 – 2020 г., 

Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 

помощ  
BG05M9OP001-2.003-0001-С01 

„Приеми ме 2015” 
 

постоянен 
през 

годината 
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родители и за 
деца настанени в 
специализираната 
институция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.Набиране на нови кандидат – приемни семейства 
Община Исперих, 

ОЕПГ 
 

 
Оперативна програма 

«Развитие на човешките 
ресурси» 2014 – 2020 г., 

Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 

помощ  
BG05M9OP001-2.003-0001-С01 

„Приеми ме 2015” 
 

постоянен 
през 

годината 

4.3.Реализиране на професионална приемна грижа, 
съгласно партньорското споразумение между Агенция 
за социално подпомагане и Община Исперих по проект 
„Приеми ме 2015” 

Община Исперих, 
ОЕПГ, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих 

 
Оперативна програма 

«Развитие на човешките 
ресурси» 2014 – 2020 г., 

Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 

помощ  
BG05M9OP001-2.003  

„Приеми ме 2015” 
 

постоянен 
през 

годината 

4.4.Осигуряване на качествена грижа за настанените в 
приемните семейства деца, подкрепа и надграждащо 
обучение на вече утвърдените семейства 

 
Община Исперих, 

ОЕПГ, 
 Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

4.5.Участие на Община Исперих в проекти свързани с 
развитието на социални и образователни услуги 

Община Исперих по проекти 
постоянен 

през 
годината 

 
ПРИОРИТЕТ ІІ: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  
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1. Разработване на 
механизъм за 
проследяване на 
обхванатите и 
необхванати деца 
и движението в 
образователната 
система 
 
 
 

 
1.1.Осигуряване и контролиране на обхвата на 
подлежащите на задължително предучилищно и 
училищно образование деца и ученици 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  

Училища 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
през 

годината 
 
 

 
 
 
1.2.Наблюдаване на движението на децата и учениците 
чрез ежемесечно събиране на информация за 
преместени, отпаднали или необхванати 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  

Училища, 
НПО, 

РУО - Разград, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих 

 

 
 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 

 
 
 

през 
годината 

 
 

1.3.Изпълнение на Механизма за съвместна работа на 
институциите по обхващане, включване И 
предотвратяване на отпадането от образователната 
система на деца и ученици в задължителна възраст.  

 
Детски градини, 

Училища, 
Община Исперих, 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

РУ – Исперих при ОДМВР - 
Разград, 

РУО - Разград 
 

училищни бюджети, 
НП „Заедно за всяко дете“ 

през 
годината 

 
1.4. Налагане на административни наказания за лица, 
които не изпълняват родителските си задължения по 
ЗПУО  
 

 
 

Община Исперих 
 

 
 
- 

 
през 

годината 

 
1.5.Подобряване и осъвременяване на материалната 
база в учебните заведения  
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

 Училища  

 
училищни бюджети, 

по проекти 

през 
годината 
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1.6.Подобряване на условията за спорт в 
образователната система с цел насърчаване на 
спортната активност сред децата и учениците 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

 Училища, 
НПО 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет, 
по проекти 

през 
годината 

  
1.7.Повишаване на ролята на училищните 
настоятелства към училищата и детските градини и 
поддържане на активно сътрудничество между 
обществените съвети и учебните заведения 
 

Детски градини, 
 Училища, 

НПО, 
Обществени съвети  

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

през 
годината 

 

1.8.Активно включване на родителската общност в 
образователния процес 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища  

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

през 
годината 

 
1.9.Подкрепа за кариерно ориентиране и консултиране 
на ученици в риск  

 
Училища 

МКБППМН 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
през 

годината 

 
2. Продължаване 
на политиката за 
включващо 
обучение на  
децата със 
специални 
образователни 
потребности 

 
2.1. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа 
за личностно развитие на деца и ученици. Приемане на 
Общинска стратегия за подкрепа  за личностно 
развитие на деца и ученици и Годишен план за нейното 
изпълнение. 
  

Община Исперих, 
РУО - Разград, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

до  
30.04.2021 г. 

2.2.Ранно оценяване на потребностите на деца и 
ученици от подкрепа за личностно развитие 

Детски градини, 
Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 
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2.3.Изпълнение на нормативно определени дейности за 
обща и допълнителна подкрепа по Наредбата за 
приобщаващото образование 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
РУО - Разград, 

РЦПППО 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през  
годината 

 
2.4.Подобряване на материалните условия за обучение 
на деца и ученици със специални образователни 
потребности в институциите в системата на 
предучилищното и училищно образование 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет, проекти 

през 
годината 

 
2.5.Периодично предоставяне на актуална информация 
на родителите на деца със СОП, относно тяхното 
развитие и участие на родителите при изготвяне и 
преразглеждане на индивидуалните им програми 
 

Детски градини, 
Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през  
годината 

 
2.6.Участие на педагогическите специалисти в 
периодични квалификационни обучения за работа с  
деца със СОП в общообразователната система 
 

Детски градини, 
Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 
проекти 

през  
годината 

 

2.7.Поддържане на активно сътрудничество между 
училища, детски градини, Община Исперих, РУО, 
РЦПППО, деца, ученици и техните семейства в процеса 
на приобщаващото образование 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  

Училища,  
Социални услуги, 

РУО - Разград,  
РЦПППО,  
семейства 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
2.8.Прилагане на иновативни и адекватни  
педагогически практики и модели за работа с деца и 
ученици със СОП 

Детски градини, 
Училища  

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 
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2.9.Провеждане на информационни кампании в 
училищата и детските градини с цел толерантност и 
съпричастност към децата и учениците със СОП 

 
Община Исперих, 

РУО - Разград,  
Детски градини, 

Училища,  
РЦПППО 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
3. Развиване на 
образователните и 
социални услуги, 
насочени към 
отпадналите и 
необхванати деца 
от 
образователната 
система 

 
3.1.Обхващане на всички отпаднали и застрашени от 
отпадане от образователната система деца и 
насочването им към различни образователни и 
социални програми 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

финансиране по оперативни 
програми 

през 
годината 

 
3.2.Организиране на допълнителни занимания за деца 
от уязвими групи, финансирани по реда на Наредбата 
за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование 
 

Детски градини  
Училища 

в рамките на предоставените 
целеви средства от 
държавния бюджет 

през 
годината  

 
 
 
3.3.Провеждане на работни срещи за уточняване на 
причините за отпадане и предприемане на мерки за 
отстраняване на причините за отпадане 
 
 
 

Педагогически съветници и 
психолози, образователни 

медиатори 
КСУДС „Лудогорие”, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
МКБППМН, 

НПО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  
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1. Намаляване на 
социално-значими 
заболявания сред 
децата, чрез 
повишаване на 
здравната култура 
и информираността 
на подрастващите 

1.1. Организиране и провеждане на обучения и 
кампании по различни здравно-образователни модули 
в училищата на територията на община Исперих, 
насочена към превенция на хроничните незаразни 
болести 

РЗИ, 
Община Исперих, 

БЧК 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

1.2. Провеждане на информационни кампании за 
здравословно хранене и начин на живот 
 

РЗИ, 
Община Исперих, 

Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

1.3. Разработване и прилагане на програми за здравно 
образование на децата и учениците във всяко детско 
заведение и училище 

 
Община Исперих, 

Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

Финансиране по проект и в 
рамките на утвърдения 

бюджет 

през 
учебната 
година 

1.4. Организиране и участие в програми, свързани с 
профилактика и промоция на здравето на децата и 
учениците 

Община Исперих, 
Медицинските специалисти от 
детските градини и училищата 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

1.5. Провеждане на кампании за борба с наднорменото 
тегло при децата и рисковите фактори свързани с него. 

РЗИ, 
Община Исперих, 

Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

1.6. Провеждане на кампании за борба с 
тютюнопушенето. 
 

РЗИ, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
2. Разширяване на 
превантивните и 
профилактични 
мерки за опазване 

2.1.Провеждане на кампании за борба с гръбначните 
изкривявания 
 

 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната  
година 
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физическото и 
психическо здраве 
на децата 

 
2.2.Профилактика на социално значимите заболявания 
сред децата и учениците 
 

 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
през 

учебната 
година 

 

 
2.3.Проследяване на здравословното състояние и  
физическо развитие на децата и учениците и изготвяне 
на анализ и оценка 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3. Повишаване на 
информираността 
на децата за 
разпространение на  
ХИВ/СПИН, болести 
предавани по 
полов път и 
злоупотреба с 
психоактивни 
вещества 

 
3.1.Провеждане на кампания по превенция на ранно 
забременяване с рискови групи, информиране за 
ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и 
злоупотреба с психоактивни вещества 
 

 
РЗИ, 

МКБППМН, 
Областен съвет по наркотични 

вещества, 
РУП гр. Исперих, 
Община Исперих, 

БЧК 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3.2.Реализиране на дейности по училищни програми в 
областта на превенцията на рисковото сексуално 
поведение, употребата на психоактивни вещества, 
алкохол и тютюнопушене 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 
 

 
в рамките на утвърдения  

бюджет 

 
през 

учебната 
година 

3.3.Провеждане на инициативи на училищно и 
общинско ниво, посветени на Международния ден на 
борбата срещу ХИВ/СПИН – 1-ви декември 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3.4.Отбелязване на световен ден за борба с 
туберкулозата. Провеждане на информационна 
кампания сред деца и подрастващи 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти, 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 
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4. Подобряване на 
майчиното и 
детското здраве 

 
4.1.Повишаване на обхвата с имунизации по 
Националния имунизационен календар на Р България 
чрез: 
 – провеждане на беседи и разговори с родители и 
деца за значението на имунизациите и създаване на 
мотивация за прилагане на ваксини; 
– активно издирване на деца, без данни за извършени 
имунизации и предприемане на мерки за 
осъществяването им; 
– осигуряване на мобилен екип за извършване на 
имунизации в региони и населени места с 
преобладаващо ромско население и/ или лица 
живеещи в сходна на ромската ситуация 
 

РЗИ, 
Община Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2021 г. 

5. Отглеждане 
възпитание и 
обучение на деца 
от 1 – 3 годишна 
възраст 

5.1.Проследяване на физическото развитие на децата 
от 1 – 3 годишна възраст от медицинските специалисти 
в Детска ясла „Малечко Палечко“ и и изготвяне на 
анализ и оценка 

Община Исперих, 
Детска ясла „Малечко Палечко“ 

гр.Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2021 г. 

 
ПРИОРИТЕТ ІV: 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Осъществяване 
на ранна превенция 
в общността 

  
1.1.Превенция на насилието и тормоза в учебните 
заведения чрез:  
- провеждане на беседи и дискусии по училища с 
участието на специалисти; 
- разработване и предоставяне на печатни и 
видеоматериали по проблеми свързани със 
зависимости, трафик и агресия 
     

 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Детски градини, 

Училища 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

регулярно, в 
рамките на 
годината 
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1.2.Инициатива „Детето, законът, институциите”: – 
презентации по класове за повишаване на правната 
култура на учениците 
- кръгла маса, съвместно с КСУДС „Лудогорие”; 
- презентации пред родители; 
- издаване на брошура по темата 
 

Община Исперих, 
МКБППМН, 

РУП - Исперих, 
Детска педагогическа стая, 

Детски градини, 
Училища  

КСУДС „Лудогорие” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 
 

2021 г. 

  
 
1.3.Осигуряване на достъп до консултации от педагог, 
психолог и юрист на малолетни с проблеми и техните 
родители 
 

 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ЦОП 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 
 

2021 г. 

  
1.4.Провеждане на съвместни дейности с ОбСНВ и 
Превантивно - информационния център по наркотични 
вещества 
 

Община Исперих, 
МКБППМН, 

ОбСНВ 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 

2021 г. 

  
 
 
1.5.Реализиране на информационна кампания за 
предпазване от въвличане в трафик на хора 

 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Детски градини, 

Училища  
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 

2021 г. 

 
2. Повишаване на 
обществената 
информираност по 
отношение на 
проблемите и 
опасностите за 
децата при работа 
в интернет 
 

 
 
 
 
2.1.Провеждане на кампания „Месец за безопасен 
интернет” 
  

 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Детски градини, 

Училища  

в рамките на утвърдения 
бюджет 

месец 
февруари 

2021 г. 



 

257 

 

 
3. Развиване на 
програми и услуги, 
насочени към 
превенция на 
насилието и 
възстановяване и 
реинтеграция на 
деца, жертви на 
насилие 

3.1.Осигуряване на достъп до здравни грижи, 
психологическа подкрепа и безплатна правна помощ на 
деца и семейства, жертви на насилие или трафик, чрез 
ползване на различни социални услуги в общността 

 
Община Исперих 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих, 
КСУДС „Лудогорие” 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

3.2.Повишаване на информираността за 
функционирането на Координационния механизъм на 
територията на община Исперих 

Община Исперих 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2021 г. 

 
 

3.3.Осъществяване на целенасочена превантивна 
дейност по Националната програма „Работа на 
полицията в училище” 

РУП - Исперих, 
Детска педагогическа стая, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих, 
Община Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

3.4.Разпространение на информационни материали за 
трафика на хора и начините на предпазване и 
възможностите за оказване на помощ на жертви на 
трафик 

РУП - Исперих, 
Педагогически съветници и 

психолози, 
Община Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
ПРИОРИТЕТ V: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА ДЕТЕТО 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  
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1. Създаване на 
възможности за 
увеличаване броя 
на децата, 
участващи в 
различни спортни, 
културни, 
развлекателни 
дейности, клубове 
по интереси и други 
занимания в 
свободното време 

1.1.Разкриване на кръжоци, клубове по интереси, 
школи и др. за развитие уменията на талантливи деца 
и ученици в областта на изкуствата, спорта, науката и 
информационните технологии  
 

 
Читалища 

НПО 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

 
 

2021 г. 

1.2.Организиране на занимания по интереси , съгласно 
Наредбата за приобщаващото образование 

Училища 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
 
 

2021 г. 

 
1.3.Подкрепа и съдействие от страна на Община 
Исперих за организиране на инициативи и участие в 
културни събития с цел стимулиране интереса на 
децата и учениците и повишаване мотивацията им за 
участие чрез предоставяне на  възможност за 
творческа изява  
 

 
Община Исперих, 

Училища, 
Читалища, 

НПО 
 
 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 
 

 
постоянен, 

през 
учебната 
година 

 

1.4.Разширяване и разнообразяване на формите, които 
се предлагат в културните институции 

Община Исперих, 
Читалища 

 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
постоянен, 

през 
учебната 
година 

 

 

1.5. Разработване и изпълнение на ваканционни 
програми за уплътняване на свободното време на 
подрастващите  

Детски градини, 
Училища, 
Читалища,  

Социални услуги 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 2021 г. 

 
2. Насърчаване на 
деца с изявени 
дарби 

 
2.1.Финансово подпомагане и стимулиране на деца с 
изявени дарби  
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

постоянен 
през 

годината 
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2.2.Насърчаване на творческите заложби и 
потребности на децата, осигуряване на възможности и 
условия за постъпване в спортни училища и училища 
по изкуствата 
 

Община Исперих, 
Училища, 
Читалища  

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

постоянен 
през 

годината 

 
2.3.Стимулиране на творческите заложби на децата 
чрез осигуряване на възможност за изяви на местно, 
регионално и национално ниво 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Читалища 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 
3. Подкрепа на 
изграждането на 
ученически спортни 
клубове с оглед 
подобряване на 
извънкласната и 
извънучилищна 
спортна дейност 
 

 
 
 
3.1.Участие в дейности, заложени в Националния 
спортен календар. Участия в ученически игри. 
Организиране на спортни състезания и надпревари. 
 
 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Спортни клубове 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 

3.2.Разработване и реализиране на проекти с цел 
развитие на спортните интереси и компетентности на 
подрастващите 

 
РУО - Разград, 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Спортни клубове 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

по проект 

постоянен 
през 

годината 
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 ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Няма постъпили питания от граждани в деловодството на Общински съвет 

Исперих. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Разни. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Желаещи да вземат отношение по последна точка от дневния ред. 

Няма. 

Благодаря за участието Ви на днешното заседание. 

 

Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за 

Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за 

архива на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 Бейти Мюмюн Бекир 
 Председател Общински съвет - Исперих: 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  

 

 


