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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 29 

 
от проведеното  извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на 

24.08.2021 година 
 

Днес 24.08.2021 г. от 17.00 часа се проведе  извънредно 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 момент 24  общински 

съветници. Уведомление на основание чл. 30, ал. 4, т. 5 са подали общинските съветници  

Нехрин Яшар, Ениз Али, Ахмед Хакъ, Даниел Димитров, Емин Шабан. 

 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 

извънредно заседание. 

 Няма. 

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 24 0 0 0 

 

 

  

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Докладна записка от Аксел Кючюк – Заместник-кмет на Община Исперих. 

Относно: Предложение за приемане на Списък на средищните детски градини и 

училища на територията на община Исперих за учебната 2021/2022 година 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Аксел Кючюк – Заместник-кмет на Община Исперих. 

Относно: Предложение за приемане на Списък на средищните детски градини и 

училища на територията на община Исперих за учебната 2021/2022 година 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.  

Заповядайте г-н Кючюк. 

 

Аксел Кючюк – Заместник-кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

На основание чл. 53, ал. 5 от ЗПУО, средищните детски градини и училища са 

включените в списък, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на 

образованието и науката въз основа на решение на съответните общински съвети и 

обнародван в „Държавен вестник". Списъкът се актуализира ежегодно до 1 ноември. 

Според чл. 53, ал. 6 от ЗПУО критериите за включване в списъка се определят с акт на 

Министерския съвет, като те гарантират минимизиране на времето за пътуване на децата и 

учениците и осигуряват условия за осъществяване на образователния процес в 

съответствие с държавните образователни стандарти.  

Съгласно чл. 1 от Постановление № 128/ 29.06.2017 г. на Министерски съвет за 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и 

училища за средищна детска градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование се определя общинска детска градина или 

част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна 

предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина или 

училище, което да организира задължително предучилищно образование, и която за тези 

деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено 

място. 

Съгласно чл. 2 от ПМС № 128/ 29.06.2017 г. за средищно училище по смисъла на 

чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование се определя 

държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование – начално, основно, обединено или средно 

училище, в което 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.   

 На територията на община Исперих 4 детски градини отговарят на посочените в чл. 

1 от ПМС № 128/ 29.06.2017 г. критерии за включване в Списъка на средищните детски 

градини и училища, а именно: 

– ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих; 

– ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци; 

– ДГ „Кокиче“ – с. Йонково; 

– ДГ „Щастливо детство“ – с. М. Поровец, 
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и 6 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: 

– ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва; 

– ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци; 

– ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Вазово; 

– ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово. 

 

Съгласно чл. 5 от ПМС № 128/ 29.06.2017 г. за пътуващите деца и ученици до 

средищна детска градина и средищно училище се осигурява безплатен транспорт. 

 

 С оглед на изложеното и в съответствие с разпоредбите на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от 

ПМС № 128/ 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на 

средищните детски градини и училища, кметът на общината следва да внесе мотивирано 

предложение до Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2021 

година след решение на общинския съвет. 

    

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе 

следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и 

чл. 1, чл. 2, чл. 3 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, при 

съблюдаване - най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго 

населено място  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Списък на средищните детски градини в община Исперих за  

учебната 2021/2022 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение, както следва: 

 

– ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих; 

– ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци; 

– ДГ „Кокиче“ – с. Йонково; 

– ДГ „Щастливо детство“ – с. М. Поровец, 

 

2. Приема Списък на средищните училища в община Исперих за учебната 

2021/2022 година, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение, 

както следва: 

– ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва; 

– ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци; 

– ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Вазово; 

– ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да внесе мотивирано предложение в 

Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2021 година за 
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включване на посочените в т. 1 и т. 2 от настоящото решение средищни детски градини и 

училища в Списъка на средищните детски градини и училища, при спазване на чл. 3, ал. 3 

от ПМС №128/29.06.2017 г. 

 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

 

Приложение: Списък на средищните детски градини и училища в община Исперих 

за учебната 2021/2022 година, изготвен на основание на прогнозни данни от 

директорите на детските градини и училищата към 10.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1: Наименование и адрес на детската градина; прогнозен брой деца в задължителна предучилищна възраст от 

населени места, в които няма детска градина, която провежда обучение в съответната група; маршрути на пътуване; състояние и вид 

на пътната мрежа 

 

№ Детска градина Адрес Маршрут Км 

Състояние  

и вид на  

пътната мрежа 

Брой деца 

1. „Дора Габе“ 

обл. Разград, общ. Исперих, 

с. Лудогорци, ул. „Вихрен“ 

№ 43 А 

Лудогорци – Бърдоква – Лудогорци 7 
Асфалтов път в добро 

състояние 
8 

Лудогорци – Ст. селище – Лудогорци 6 
Асфалтов път в добро 

състояние 
2 

Лудогорци – Г. Поровец – Лудогорци 8 
Асфалтов път в добро 

състояние 
3 

2. „Първи юни“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

гр. Исперих, ул. „Иван 

Кръстев“ № 4 - база 2 

Исперих – Лъвино – Исперих 9 
Асфалтов път в добро 

състояние 
15 

3. „Кокиче“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

с. Йонково, ул. „Васил 

Тинчев“ № 53а 

Йонково – М. Йонково – Йонково 6,5 
Асфалтов път в добро 

състояние 
4 

4. „Щастливо детство“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

с. М. Поровец, ул. 

„Мургаш“ № 4 

М. Поровец – Драгомъж – М. Поровец  7 
Асфалтов път в добро 

състояние 
5 

 

 

 

Приложението е неотменна част от Решението, 

 

Приложение № 2: Наименование и адрес на училището; прогнозен брой ученици от населени места, в които няма училище, което 

провежда обучение в съответния клас; маршрути на пътуване; състояние и вид на пътната мрежа; възможност за осигуряване на 

целодневна организация на учебния ден, възможност за осигуряване на обедно хранене 



 

№ Училище Адрес Маршрут Км 

Състояние  

и вид на  

пътната мрежа 

ЦДО 
Обедно 

хранене 

Брой 

деца 

1. 
ОУ „Васил 

Априлов“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, гр. 

Исперих, ул. „В. 

Левски“ № 78 

Исперих – с. Конево – 

Яким Груево – Исперих 
13 

Асфалтов път в лошо 

състояние 
Да Да 26 

Исперих – Зебил – 

Конево – Исперих 
26 

Асфалтов път в лошо 

състояние 
Да Да 14 

Исперих – М. Поровец – 

Драгомъж – Исперих 
15 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 18 

Исперих – Свещари – 

Исперих 
16 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 20 

Исперих – Лъвино – 

Исперих 
9 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 12 

 2. ОУ „Христо Ботев“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, гр. 

Исперих, ул. 

„Лудогорие“ № 90 

Исперих – М. Поровец – 

Драгомъж – Исперих 
15 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 15 

Исперих – Лъвино – 

Исперих 
9 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 21 

Исперих – Свещари – 

Исперих 
16 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 12 

3. ОУ „Отец Паисий“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. Подайва, 

ул. „В. Тинчев“ № 5 

Подайва – Къпиновци – 

Средоселци – Подайва 
7 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 9 

Подайва – Белинци – 

Духовец – Подайва 
20 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 15 

4. ОУ „Христо Ботев“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. 

Лудогорци, ул. 

„Вихрен“ № 31 

Лудогорци – Г. Поровец 

– Лудогорци 
8 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 10 

Лудогорци – Ст. селище 

– Лудогорци 
6 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 9 

Лудогорци – Бърдоква – 

Лудогорци 
7 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 22 

Лудогорци – Йонково – 

М. Йонково – Лудогорци 
15 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 30 

5. ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 
обл. Разград, общ. 

Исперих, с. Вазово, 

Вазово – Райнино – 

Вазово 
11 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 11 



 

 

 

 

Приложението е неотменна част от Решението, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. „Ал. 

Стамболийски“ № 18 

6. ОУ „Васил Левски“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. 

Тодорово, ул. „В. 

Левски“ № 30 

Тодорово –  Делчево – 

Печеница –– Тодорово 
12 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 11 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, мнения, предложения по докладната записка и проекта за решение 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 24 24 0 0 

 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

          № 258 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и 

чл. 1, чл. 2, чл. 3 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, при 

съблюдаване - най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго 

населено място  

 

Р Е Ш И: 

 

2. Приема Списък на средищните детски градини в община Исперих за  

учебната 2021/2022 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение, както следва: 

 

– ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих; 

– ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци; 

– ДГ „Кокиче“ – с. Йонково; 

– ДГ „Щастливо детство“ – с. М. Поровец, 

 

2. Приема Списък на средищните училища в община Исперих за учебната 

2021/2022 година, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение, 

както следва: 

– ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва; 

– ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци; 

– ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Вазово; 

– ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово. 
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3. Възлага на Кмета на Община Исперих да внесе мотивирано предложение в 

Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2021 година за 

включване на посочените в т. 1 и т. 2 от настоящото решение средищни детски градини и 

училища в Списъка на средищните детски градини и училища, при спазване на чл. 3, ал. 3 

от ПМС №128/29.06.2017 г. 

 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

 

Приложение: Списък на средищните детски градини и училища в община Исперих 

за учебната 2021/2022 година, изготвен на основание на прогнозни данни от 

директорите на детските градини и училищата към 10.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1: Наименование и адрес на детската градина; прогнозен брой деца в задължителна предучилищна възраст от 

населени места, в които няма детска градина, която провежда обучение в съответната група; маршрути на пътуване; състояние и вид 

на пътната мрежа 

 

№ Детска градина Адрес Маршрут Км 

Състояние  

и вид на  

пътната мрежа 

Брой деца 

1. „Дора Габе“ 

обл. Разград, общ. Исперих, 

с. Лудогорци, ул. „Вихрен“ 

№ 43 А 

Лудогорци – Бърдоква – Лудогорци 7 
Асфалтов път в добро 

състояние 
8 

Лудогорци – Ст. селище – Лудогорци 6 
Асфалтов път в добро 

състояние 
2 

Лудогорци – Г. Поровец – Лудогорци 8 
Асфалтов път в добро 

състояние 
3 

2. „Първи юни“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

гр. Исперих, ул. „Иван 

Кръстев“ № 4 - база 2 

Исперих – Лъвино – Исперих 9 
Асфалтов път в добро 

състояние 
15 

3. „Кокиче“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

с. Йонково, ул. „Васил 

Тинчев“ № 53а 

Йонково – М. Йонково – Йонково 6,5 
Асфалтов път в добро 

състояние 
4 

4. „Щастливо детство“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

с. М. Поровец, ул. 

„Мургаш“ № 4 

М. Поровец – Драгомъж – М. Поровец  7 
Асфалтов път в добро 

състояние 
5 

 

 

 

Приложението е неотменна част от Решение № 258, по Протокол № 29 от 14.08.2021г. 

 

 

 



 

Приложение № 2: Наименование и адрес на училището; прогнозен брой ученици от населени места, в които няма училище, което 

провежда обучение в съответния клас; маршрути на пътуване; състояние и вид на пътната мрежа; възможност за осигуряване на 

целодневна организация на учебния ден, възможност за осигуряване на обедно хранене 

№ Училище Адрес Маршрут Км 

Състояние  

и вид на  

пътната мрежа 

ЦДО 
Обедно 

хранене 

Брой 

деца 

1. 
ОУ „Васил 

Априлов“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, гр. 

Исперих, ул. „В. 

Левски“ № 78 

Исперих – с. Конево – 

Яким Груево – Исперих 
13 

Асфалтов път в лошо 

състояние 
Да Да 26 

Исперих – Зебил – 

Конево – Исперих 
26 

Асфалтов път в лошо 

състояние 
Да Да 14 

Исперих – М. Поровец – 

Драгомъж – Исперих 
15 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 18 

Исперих – Свещари – 

Исперих 
16 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 20 

Исперих – Лъвино – 

Исперих 
9 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 12 

 2. ОУ „Христо Ботев“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, гр. 

Исперих, ул. 

„Лудогорие“ № 90 

Исперих – М. Поровец – 

Драгомъж – Исперих 
15 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 15 

Исперих – Лъвино – 

Исперих 
9 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 21 

Исперих – Свещари – 

Исперих 
16 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 12 

3. ОУ „Отец Паисий“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. Подайва, 

ул. „В. Тинчев“ № 5 

Подайва – Къпиновци – 

Средоселци – Подайва 
7 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 9 

Подайва – Белинци – 

Духовец – Подайва 
20 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 15 

4. ОУ „Христо Ботев“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. 

Лудогорци, ул. 

„Вихрен“ № 31 

Лудогорци – Г. Поровец 

– Лудогорци 
8 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 10 

Лудогорци – Ст. селище 

– Лудогорци 
6 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 9 

Лудогорци – Бърдоква – 

Лудогорци 
7 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 22 



 

 

 

 

Приложението е неотменна част от Решение № 258, по Протокол № 29 от 14.08.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лудогорци – Йонково – 

М. Йонково – Лудогорци 
15 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 30 

5. ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. Вазово, 

ул. „Ал. 

Стамболийски“ № 18 

Вазово – Райнино – 

Вазово 
11 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 11 

6. ОУ „Васил Левски“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. 

Тодорово, ул. „В. 

Левски“ № 30 

Тодорово –  Делчево – 

Печеница –– Тодорово 
12 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 11 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

  

 Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното извънредно заседание на 

Общински съвет Исперих проведено на 24.08.2021г. 

 

 

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:  

 


