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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 39 

 
от проведеното  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

24.02.2022 година 
 

Днес 24.02.2022 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 22  общински 

съветници. Отсъства общинските  съветници с подадени умедомления -  Енис Али, Емин 

Шабан, общинския съветник Екатерина Димитрова е в болнични, общинските съветници 

Даниел Димитров, Айдън Исмаил, Нехрин Яшар и Росица Митева ги очакваме всеки 

момент. 

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

Общински съвет Исперих. 

 

Уважаеми общински съветници, 

 Имате ли допълнения, предложения по предварително обявения проекто дневен 

ред. 

 Няма. 

Преминаваме към гласуване на дневния ред по който ще работим на днешното 

заседание. 

 

 

 

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 22 22 0 0 
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Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 

1. Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с 

провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - 

Разград“ АД                  

 

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

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община 

Исперих за 2021 г. и на Общински план за младежта на община Исперих за 2022 г. 

 

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

Относно: Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих 

през 2021г. 

 

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

Относно: Кандидатстване по процедура за набиране на проектни предложения за 

финансиране от Фонд „Социална закрила“, компонент 1 „Придобиване на дълготрайни  

активи, текущо поддържане на материална база и изграждане  на нова, реконструкция  и 

модернизация на съществуваща  материална база за предоставяне  на социални услуги“ 

 

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

Относно: Предварително съгласие за учредяване на право на строеж за изграждане 

на фотоволтаична електрическа централа в полза на „Сънрайс Електрик“ ООД. 

 

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

Относно: Продажба на застроен поземлен имот XXXIV-1373 в квартал 139 по 

регулационния план на гр.Исперих на собственика на законно построените сгради в 

имота.  

 

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

Относно: Продажба на застроен поземлен имот I - 1324 в квартал 128 по 

регулационния план на гр.Исперих на собственика на законно построените сгради в 

имота.  

 

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

Относно: Продажба на застроен поземлен имот V - 2603 в квартал 3 по 

регулационния план на гр.Исперих на собственика на законно построените сгради в 

имота.  

 

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

Относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от 

улична регулация, предаваеми към УПИ  IХ- 173 в квартал 19 по плана на с.Яким Груево 
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/представляващ поземлен имот № 87285.501.173 по кадастралната карта на селото/, 

община Исперих, област Разград. 

 

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

Относно: Предоставяне на собствеността върху поземлен имот с идентификатор 

61875.18.305 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Райнино, община 

Исперих на наследниците на Станка Петрова Иванова. 

 

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

 

12.Разни 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преди да преминем към първа точка от дневния ред вносител на която съм аз 

предлагам заседанието да се води от  д-р Ферай Ахмедова. 

 Други предложения. 

 Няма. Моля, да гласуваме. 

 

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 22 22 0 0 

 

 

 Заповядайте д-р Ахмедова. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с 

провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - 

Разград“ АД                  

 

Ферай Ахмедова – Председателстващ заседанието на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Бекир. 

 

Уважаеми общински съветници, 

В Общински съвет Исперих постъпи писмо-покана от д-р Гечо Жеков – Изпълнителен 

директор на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Разград“ АД с вх.№09/25.01.2022г. за свикване, 

съответно участие на/в извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван 

Рилски“ - Разград“ АД на 28.02.2022г. от 11:00 часа, като при липса на кворум на 

основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, последното ще се проведе на 14.03.2022 г. от 11:00 часа.  



4 

 

Извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - 

Разград“ АД на 28.02.2022г., респ. на 14.03.2022 г. ще се проведе в съответствие с 

предложения дневен ред: 

1. Одобряване на бизнес програма за 2021г.-2023г.- проект на Решение: Общо 

събрание на акционерите одобрява приетата от Съвета на директорите бизнес програма за 

2021-2023г. 

2. Избор на регистриран одитор за 2021г.-проект на Решение: Общо събрание на 

акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2021г.; 

3. Предложение за промяна на Вътрешните правила за избор на регистриран одитор за 

заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Разград“ АД, 

изразяваща се в отпадане на целия текст на чл.5 от същите - проект на Решение:  Общото 

събрание на акционерите приема промяна на Вътрешните правила за избор на 

регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

- Разград“ АД. 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността 

им през 2020г. - проект на Решение:  Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020г. 

В тази връзка, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 19 и чл. 20 от 

Наредба №26 за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община 

Исперих в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината 

в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, като съобразих 

представените проекти на решения в цитираното писмо, предлагам Общински съвет - 

Исперих да вземе следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Дава мандат за участие на д-р Иван Гайдаров – Управител на  "МБАЛ-Исперих" 

ЕООД в извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-

Разград“ АД на 28.02.2022г., от 11:00 часа, което ще се проведе в залата (библиотека) на 

трети етаж на административната сграда на лечебното заведение в гр. Разград, ул. „Коста 

Петров“ №2, като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, да участва в 

общото събрание на 14.03.2022 г. от 11:00 часа.  

2. За участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван 

Рилски“ - Разград“ АД на 28.02.2022г., от 11:00 часа, съответно на 14.03.2022 г. от 11: 00 

часа, упълномощеният с мандат по т.1 да се легитимира с настоящото решение, което 

изпълнява ролята на пълномощно, и чрез документ за самоличност.  

3. Упълномощеният представител на община Исперих по всички точки, посочени по-

долу, от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. 

Иван Рилски“ - Разград“ АД, съобразно предложениете проекти на решения, да гласува 

със „За“, а именно: 

 

3.1. Одобряване на бизнес програма за 2021г.-2023г. 

- проект на Решение: Общо събрание на акционерите одобрява приетата от Съвета 

на директорите бизнес програма за 2021-2023г. – „ЗА“ . 

 

3.2. Избор на регистриран одитор за 2021г. 

- проект на Решение: Общо събрание на акционерите избира и назначава 

предложения регистриран одитор за 2021г. – „ЗА“ . 
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3.3. Предложение за промяна на Вътрешните правила за избор на регистриран 

одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Разград“ 

АД, изразяваща се в отпадане на целия текст на чл.5 от същите  

- проект на Решение:  Общото събрание на акционерите приема промяна на 

Вътрешните правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов 

отчет на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Разград“ АД – „ЗА“ . 

 

3.4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 

дейността им през 2020г.  

- проект на Решение:  Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020г. – „ЗА“ . 

 

Упълномощеният в т.1 представител е длъжен да защитава интересите на Общината 

и да отчита писмено дейността си пред Общински съвет Исперих, в това число и да 

информира в тридневен срок за предстоящи и приключили заседания, във връзка с 

предоставените му с настоящото решение права, като и предоставя дневния ред, и копия 

от протоколите на заседанията. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на община Исперих и областния 

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

 

Д-р Ферай Ахмедова – Председателстващ заседанието на Общински съвет 

Исперих. 

Моля, председателите на комисиите за становище. 

 

Д-р Ферай Ахмедова –председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

18.02.2022г. 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 „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Д-р Ферай Ахмедова –председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

 

За протокола да бъде отбелязан, че общинските съветници Даниел Димитров, 

Айдън Исмаил, Нехрин Яшар и Росица Митева заеха местата си и в момента 

присъстват в зала 26 общински съветника. 

 

 Въпроси към вносителя? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 24.02.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Относно: Упълномощаване на представител на Община Исперих във връзка с 

провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски - 

Разград“ АД                  

№          

              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 МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  За    П   

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН     

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ      

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За       П  

17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За       П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ 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 поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 317 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 19 и чл. 20 от Наредба №26 за 

условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски 

дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански 

дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, като съобразих 

представените проекти на решения в цитираното писмо, предлагам Общински съвет - 

Исперих да вземе следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Дава мандат за участие на д-р Иван Гайдаров – Управител на  "МБАЛ-Исперих" 

ЕООД в извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Св. Иван Рилски-

Разград“ АД на 28.02.2022г., от 11:00 часа, което ще се проведе в залата (библиотека) на 

трети етаж на административната сграда на лечебното заведение в гр. Разград, ул. „Коста 

Петров“ №2, като при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, да участва в 

общото събрание на 14.03.2022 г. от 11:00 часа.  

2. За участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван 

Рилски“ - Разград“ АД на 28.02.2022г., от 11:00 часа, съответно на 14.03.2022 г. от 11: 00 

часа, упълномощеният с мандат по т.1 да се легитимира с настоящото решение, което 

изпълнява ролята на пълномощно, и чрез документ за самоличност.  

3. Упълномощеният представител на община Исперих по всички точки, посочени по-

долу, от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. 

Иван Рилски“ - Разград“ АД, съобразно предложениете проекти на решения, да гласува 

със „За“, а именно: 

 

3.1. Одобряване на бизнес програма за 2021г.-2023г. 

- проект на Решение: Общо събрание на акционерите одобрява приетата от Съвета 

на директорите бизнес програма за 2021-2023г. – „ЗА“ . 

 

3.2. Избор на регистриран одитор за 2021г. 

- проект на Решение: Общо събрание на акционерите избира и назначава 

предложения регистриран одитор за 2021г. – „ЗА“ . 

 

3.3. Предложение за промяна на Вътрешните правила за избор на регистриран 

одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Разград“ 

АД, изразяваща се в отпадане на целия текст на чл.5 от същите  

- проект на Решение:  Общото събрание на акционерите приема промяна на 

Вътрешните правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов 

отчет на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Разград“ АД – „ЗА“ . 

 

3.4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 

дейността им през 2020г.  

- проект на Решение:  Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020г. – „ЗА“ . 

 

Упълномощеният в т.1 представител е длъжен да защитава интересите на Общината 

и да отчита писмено дейността си пред Общински съвет Исперих, в това число и да 
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информира в тридневен срок за предстоящи и приключили заседания, във връзка с 

предоставените му с настоящото решение права, като и предоставя дневния ред, и копия 

от протоколите на заседанията. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено до кмета на община Исперих и областния 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседанието се води от Председателя на Общински съвет Исперих – Бейти Бекир. 

 

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община 

Исперих за 2021 г. и на Общински план за младежта на община Исперих за 2022 г. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кючюк. 

 

Аксел Кючюк –  заместник кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Политиката за младежта е целенасочена и последователна дейност на държавата, 

общините, младежките организации и обществото, която има за цел създаване на 

благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите за участието им в 

обществения и икономическия ни живот. Държавната политика за младежта се провежда в 

съответствие със Закона за младежта и Националната стратегия за младежта и формира 

комплексна и устойчива визия по отношение на младежкия сектор в нашата страна. 

Общинската политика за младежта се изпълнява въз основа на местни планове и 

програми, съобразени с националните приоритети.  

Съгласно Закона за младежта кметовете на общини отговарят за провеждането на 

общинската политика за младежта в съответствие с държавната политика. Те работят в 

тясно сътрудничество с Министерството на образованието, младежта и науката, с 

областните управители и с младежките организации, когато се разглеждат въпроси, 

свързани с политиката за младежта. Анализират състоянието в общината и изготвят 

проект на общинския годишен план за младежта. Ежегодно кметовете на общини 

предоставят на областните управители общинския годишен план за текущата година и 

отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на 

общината за предходната година. Годишният план се изготвя в съответствие с 

приоритетите на Националната стратегия за младежта и заложените стратегически цели, 

свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите 

хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на 

здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в 

неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на 

гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските 

райони, развитие на междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на 

младите хора в превенция на престъпността. 
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В изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта са 

изготвени Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община Исперих за 2021 г. 

(Приложение № 1) и Общински план за младежта на община Исперих за 2022 г. 

(Приложение № 2) 

 

С оглед на 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 и във връзка с чл.15, ал.4 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта  

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община Исперих за 

2021 г. (Приложение № 1). 

2. Приема Общински план за младежта на община Исперих за 2022 г. (Приложение 

№ 2). 

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. 
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Приложение 1 

 

ОТЧЕТ НА ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2021 Г. 

 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора 

 

Работна среща с работодатели за изясняване нуждите на бизнеса от кадри ДТБ – Исперих, училища, Община Исперих 

 

Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги: формиране на информационна политика, насочена към младите; 

развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора 

 

Организиране на информационна кампания, насочена към млади майки и жени по 

случай Световната седмица за кърмене 

Община Исперих, читалища 

Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от 

местната общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз 

Община Исперих 

Подкрепа на млади таланти Община Исперих, читалища 

 

Насърчаване на здравословния начин на живот: превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора; повишаване 

на сексуалната култура на младите хора; насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора 

 

Организиране на здравно-образователни кампании и отбелязване на световни и 

тематични дни – по повод световния ден без тютюнев дим, Международния ден за 

борба с хепатита, Световния ден на психичното здраве, превенции по въпросите на 

здравословното хранене 

Училища, читалища, Община Исперих 

Провеждане на информационни кампании за ограничаване на ранните бракове и 

раждаемостта в ранна възраст сред ромското население 

Училища, читалища, Община Исперих 

Организиране на здравнообразователни кампании за превенция на ХИВ/СПИН Училища, читалища, Община Исперих 

Провеждане на кампании и обучения сред младите хора по въпросите на 

сексуалното и репродуктивно здраве 

Училища, читалища, Община Исперих 
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Участие в общински спортни мероприятия Община Исперих, училища, клубове 

Участие в спортни клубове по интереси Община Исперих, училища, клубове 

Провеждане на беседи и дискусии, свързани с повишаване спортната култура на 

младите хора 

Община Исперих, училища 

 

Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение: ограничаване на предаването на социалното 

изключване между поколенията 

 

Организиране на информационни кампании, срещи и беседи с възрастни хора, 

хора в неравностойно положение и младежи 

Училища, пенсионерски клубове, социални 

услуги 

 

Развитие на младежкото доброволчество 

 

Акции и кампании на клуба на БМЧК на местно ниво Училища, Община Исперих 

 

Повишаване на гражданската активност 

 

Участие в кампания "Зелен дъб“ Училища, читалища, Община Исперих, 

представители на бизнеса 

 

Развитие на младите хора в селските райони 

 

Осигуряване на интернет достъп в читалищата Община Исперих 

Добре развита образователна инфраструктура по населени места Община Исперих 

Ден на отворените врати в Общинска администрация – Исперих Община Исперих 

 

Развитие на междукултурния и международния диалог: насърчаване на  

междуетническото и междукултурното опознаване, толерантност и диалог 

 

Отбелязване на национални и международни празници, на международни дни със 

социално значение 

Читалища, училища 
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Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

 

Провеждане на лекции и беседи за превенция на правонарушенията, извършвани 

от млади хора 

РУ – Исперих, Община Исперих 

Организиране на срещи между учениците от двете гимназии и органите на 

местното полицейско управление 

РУ – Исперих, Община Исперих 

 

Забележка: Всички дейности са осъществени съобразно въведените противоепидемични мерки 
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Приложение 2 

 

 

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН 
ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

за 2022 г. 
 

I. Въведение 
 

Общинският план за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на 

Националната стратегия за младежта, която определя визията на правителството за 

европейското развитие на България по отношение на политиката за младите хора в 

страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на младите хора чрез 

създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален 

капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на България и 

Европейския съюз.  

Дейността на всички ресорни държавни институции в страната има отражение 

върху живота на младите хора. Законът за младежта има за цел преодоляване на 

основните предизвикателства пред управлението на младежката политика в страната, 

свързани с: 

– необходимост от по-тясно сътрудничество между различните секторни 

държавни органи в планирането, изпълнението и оценката на политиките за 

младежта на централно и областно ниво; 

– активно включване на общините в планирането и реализирането на политиките 

за младите хора; 

– активизиране участието на младите хора в обществения и икономическия живот;  

– приобщаването на младите хора в процеса на управлението на местно, областно 

и национално ниво. 

Грижата за младите хора е най-важна национална кауза, поради което 

изключително важно е провеждането на младежка политика на общинско ниво в 

съответствие с държавната политика за младежта. Активността на местните власти ще 

осигури по-висока степен на отзивчивост към нуждите на младите хора в съответствие с 

принципите на Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на 

общините и регионите.  

Стратегическите цели, заложени в този план, са свързани с насърчаване на 

икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на 

достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на 

живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, 

развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, 

развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на 

междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в 

превенцията на престъпността. 

 

II. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община 

Исперих: 
 

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора: 
 

1.1. Достъп до образование: 

–  Демографска картина и тенденции  
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Демографското състояние на община Исперих следва тенденциите в развитието на 

демографията на страната като цяло – населението намалява. Възрастовата структура е 

силно влошена – намалява броят на жените в детеродна възраст, а възпроизводството е с 

отрицателен естествен прираст. Наблюдава се интензивна миграция, насочена предимно 

към големите икономически центрове на страната и чужбина. Тенденцията е напускане на 

общината предимно от млади хора в активна работоспособна и репродуктивна възраст. 

Подобряването на икономическото развитие в общината би довело до частично 

решаване на проблемите. Необходима е целенасочена държавна политика за развитието на 

селата и малките градове, в противен случай тенденцията към депопулация ще продължи.  
 

–  Образователна структура 

Основа за социализирането и реализирането на всяка личност е образованието – 

формално и неформално, поради което то е ключова ценност за децата и младите хора. 

Българското общество има традиционно високи образователни ценности. Практиката 

показва, че една макар и неголяма част от децата у нас не постъпват в училище, а други  

отпадат в различните класове. 

Община Исперих се стреми да създава условия и възможности за усъвършенстване 

на образователната система и осигуряване на различни видове и степени образование. На 

територията на общината функционира образователна инфраструктура, която включва 

институции на предучилищното обучение, общо, профилирано и професионално 

образование. До всички средищни училища и детски градини е осигурен безплатен 

транспорт за учители, деца и ученици. Отрицателната демографска статистика обаче води 

до съществуването на паралелки/групи с минимален и под минималния брой 

ученици/деца. 

На територията на община Исперих функционират 9 общински училища – две 

средни и седем основни, 14 детски градини – 4 в града и 10 по селата.  

Професионалната и профилирана гимназия в града адекватно реагират и въвеждат 

нови специалности в годините на своето развитие, подготвяйки учениците по професии, 

необходими за икономиката в региона, както и за успешната им реализация 

във висши учебни заведения. 

Всяка година обаче ученици в младежка възраст отпадат от образователната 

система. Проблемът на отпадането на ученици, подлежащи на задължително обучение, 

има социално, икономическо, етнокултурно и образователно измерение. 

Едновременното действие на икономически, образователни и етнокултурни 

фактори, които са рискови за отпадане на ученици, оказва най-силно влияние и се 

проявява най-вече сред децата и учениците от ромски произход. Икономическите причини 

за напускане на училище (ниски доходи, нисък жизнен стандарт и битови условия, 

безработица и др.), влиянието на семейството и средата (отглеждане на деца в непълни 

семейства, ниско образователно равнище на родителите, нехайно и безотговорно 

родителско отношение и др.) и образователните фактори (ниска степен на училищна 

готовност, трудности при усвояване на учебния материал, нередовно посещаване на 

училище, конфликти с учители и съученици) си взаимодействат и поставят децата в 

особено висок риск от отпадане от училище. 

Предвид сложността на явлението „отпадащи ученици от училище” и 

комплексното действие на причините, които го пораждат, е необходимо тясно 

сътрудничество между отговорните фактори на местно равнище за успешното и трайно 

преодоляване на този проблем. 

 

1.2. Заетост 

В условията на пазарна икономика от най-важно значение за младите хора е 

предстоящото им трудово и социално реализиране. Към този план трябва да съществуват 
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добри перспективи за осигуряване на заетост, поддържане и подобряване условията на 

труд, както и добра среда за разширяване на възможностите за интегриране.  

Картината на младежката безработица в региона е със сравнително висок процент. 

Причините за нея могат да се обединят в следните аспекти: липсата на трудов опит, който 

е основен фактор за всеки работодател при подбор на кадри, и демотивация от 

предлаганото заплащане при несъобразяване или пренебрегване на дадената 

квалификация. Друг ключов фактор, предопределящ младежката безработица, е степента 

на придобитото образование. Данните показват, че безработицата сред младежите с висше 

образование е по-ниска.  

Реализацията на политиката за насърчаване на заетостта на младежите обхваща 

форми, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта, които се реализират 

предимно от „Бюро по труда“ – Исперих. 

През последните години най-голям е делът на местата без изискване за специалност 

от всички обявени свободни работни места на първичния пазар на труда. Високият 

относителен дял на свободни работни места за нискоквалифицирани работници е типичен 

за обслужвания район поради преобладаващата селскостопанска дейност. Най-голямо бе 

търсенето на селскостопански работници, шивачки, механизатори, машинни оператори и 

лични асистенти.   

Специалистите от Дирекция „Бюро по труда” осъществяват непрекъснати контакти 

с представители на професионалните гимназии, като се стремят да проследяват 

реализацията на завършващите млади хора на пазара на труда. 

Една от наложилите се и добри практики на територията на община Исперих е 

инвестицията, която крупните работодатели, като заводът за производство на керамични 

изделия и декоративни елементи „Хан Аспарух“ и селскостопанската компания 

„Агротайм“ ООД, правят в обучението и квалификацията на младите работници. 

 

1.3.Нагласи към предприемачество 

По отношение на икономическата активност може да се твърди, че 

предприемаческата култура и инициативност на младите хора са в начален етап. Въпреки 

добрите практики и модели по проекти и програми, които насърчават младите 

предприемачи, развитието на самостоятелен бизнес сред тях все още се оказва рисковано. 

 

1.4. Признаване на компетенциите и уменията получени чрез неформално и 

самостоятелно учене  

За да бъде ефективно образованието на младите хора, то трябва да се развива във 

всички направления: както в областта на формалното образование чрез оптимизиране и 

осъвременяване на образователната система, така и в областта на неформалното 

образование – извън образователната система чрез развитие на алтернативни форми на 

обучение и валидиране на придобитите знания и умения, и на ученето през целия живот.  

Признаването и сертифицирането на знания, умения и компетентности, придобити 

в резултат на неформално и самостоятелно учене, както и дуалното обучение, все още не 

са достатъчно развити и популярни. 

 

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

Достъпът до информация в община Исперих, както и в цялата страна, бележи ръст. 

Въпреки масовото навлизане на информационните технологии в бита и в работата, 

младите хора в малките населени места и тези, които принадлежат към социално уязвими 

групи, остават с ограничен достъп до източниците на информация. 

Един от приоритетите в политиката на община Исперих днес е повишаване 

качеството и достъпа до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие. 

Достъп до информация на младите хора в общината се предоставя чрез няколко 

източника: 
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– централна общинска библиотека „Петя Йорданова“, оборудвана с компютърни 

конфигурации и с осигурен интернет достъп; 

– едно читалище в града и 24 по селата, като осигурен интернет достъп има в 

половината от тях; 

– Общинска администрация. 

 

Информацията е много важна за развитието на отделния човек и на обществото. 

Днес информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги 

ползват. Обществените библиотеки играят роля в този процес и работят активно за 

намаляване на различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до интернет и до 

различни онлайн информационни услуги. 

Всички културни институции на територията на града изпълняват ролята на памет 

за миналото като събират, съхраняват и осигуряват достъп до материали, свързани с 

историята на общността или на отделни личности. Чрез предлагането на разнообразна 

информация те подпомагат хората да участват компетентно при обсъждането и вземането 

на решения по ключови проблеми. Успешно си сътрудничат с други организации, за да 

оползотворят по най-добрия начин ресурсите, с които разполагат. 

Като цяло обаче публичните услуги в подкрепа на младите хора в Исперих все още 

не са с необходимото качество и не достигат до всички нуждаещи се, особено до младите 

роми и младежите в отдалечените райони на града. 

 

3. Насърчаване на здравословния начин на живот 
 

3.1. Здравословен статус  

Здравословното състояние на младежката възрастова група между 15 и 29 години 

не се следи отделно от това на цялото население. Конкретни данни се събират и 

анализират само за подрастващите в ученическа възраст.  

Най-обобщено бихме могли да кажем, че най-разпространените заболявания сред 

младите са свързани с няколко фактора: вредни навици на хранене – небалансирано 

хранене; някои алергизиращи фактори; претовареност в учебните заведения и 

продължителен престой в неправилна работна поза. 

 

3.2.  Физическа активност и спортни занимания  

Чрез различните спортни занимания младите хора развиват ценни физически и 

психически качества, осъществява се превенция на заболявания, както и превенция на 

противообществените прояви и престъпността. 

На територията на община Исперих има сформирани различни спортни клубове:  

 

№ 
Наименование на 

клуба 
Вид спорт 

1. 

СНЦ "Футболен клуб 

"Бенковски – 

Исперих" 

футбол 

2. 
СНЦ "Футболен клуб 

Левски – Подайва" 
футбол 

3. 

СНЦ "Ученически 

спортен клуб "Ханове 

2018" 

футбол, 

волейбол 

4. 
СНЦ "Футболен клуб 

Стрела" 
футбол 
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5. 

СНЦ "Спортен клуб 

по борба "Осман 

Дуралиев 2016" 

борба 

6. 

СНЦ "Колоклуб 

Димитровец – 

Исперих" 

колоездене 

7. 
СНЦ "Волейболен 

клуб "Хан Аспарух" 
волейбол 

8. 
СНЦ „Бурдин 

мотоспорт“ 
мото клуб 

9. 

СНЦ "Училищен 

спортен клуб "Васил 

Априлов" 

НСО 

10. 

СНЦ "Спортен клуб 

по тенис на маса –

Исперих" 

тенис на 

маса 

 

 

3.3.  Достъп до обучения и кампании по въпросите на спорта, здравето,  

физическата активност и здравословния начин на живот  

Здравната превенция и здравната просвета са приоритетни дейности за 

Червенокръстката организация в община Исперих. Ежегодно се провеждат традиционни 

кампании и здравни беседи сред младите. Разпространяват се материали за превенция на 

ХИВ/СПИН, туберколоза, материали, промотиращи донорството, здравословното хранене 

и пр.  

За съжаление обаче провежданата политика за профилактика и опазване здравето 

на младото поколение, не само в общината, но и в цялата страна, не е системна. 

 

4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение 

Социалните услуги в община Исперих (включително от типа подкрепа, 

придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 15 до 29 години в 

риск, са: 

*Преходно жилище 
Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим 

начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им 

от специализирана институция. Услугата предоставя комплекс от дейности, целящи: 

постигането на самостоятелен и независим живот след напускане на институцията на 

младежите и девойките; успешна професионална и житейска реализация; създаване на 

мрежа за социална подкрепа и постигане на социално включване; реинтеграция в семейна 

среда. Социалната услуга е с капацитет 8 души. 

 

*Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

(ЦНСТДМУ) 

Центърът е с капацитет 14 души. В тази социална услуга от резидентен тип се 

създават условия за задоволяване на основните жизнени потребности на лицата – храна, 

подслон и сигурност. В центъра се осигурява индивидуална грижа и подкрепа за 

младежите в риск. 

 

*Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 и 2 (ЦНСТ) 
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Двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания са социална 

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

изведени от техните семейства.  Те осигуряват настаняване на децата в среда, близка до 

семейната и съдейства за постигане в максимална степен на самостоятелност в 

комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги в съответствие с 

потребностите на настанените деца. В тях се настаняват лица от 3 до 18-год. възраст.  

 

*Център за обществена подкрепа (ЦОП) 
Центърът за обществена подкрепа е социална услуга, в която се извършват дейности, 

свързани с превения на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, 

деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен 

живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В Центъра се извършват: 

социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на 

родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждаване и конфликт 

при развод/раздяла, наблюдаване и оценяване на приемните семейства, оценяване и 

обучение на осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, 

реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.   

 

*Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) 

Дневният център е услуга, предоставяща специализирана подкрепа на деца и 

младежи в неравностойно положение. В ДЦДМУ се предлагат дневни занимания, които  

насърчават и поддържат уменията на децата и младежите, а в същото време и надграждат 

възможностите им за развитие. Дейностите, които осъществяват специалистите са: 

психологическо консултиране; социална рехабилитация; логопедична работа; медицинска 

рехабилитация; педагогическа помощ за деца със специални образователни потребности; 

семейно консултиране; подкрепа за включващо обучение. Девет от ползвателите на 

услугите в центъра са младежи.  

 

*Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ)  

Центърът за работа с деца на улицата е социална услуга, разкрита към КСУДС 

„Лудогорие” от 01.01.2019 г. Тя включва комплекс от социални услуги, свързани с 

превенцията на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална 

рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез 

индивидуална или групова работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и 

подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в 

родителски умения. Услугата  е с капацитет 20 места.  

*Личен асистент  

По Закона за личната помощ в община Исперих се предоставя и социална услуга в 

домашна среда “Личен асистент“. Непосредствените цели на услугата са осигуряване на 

качествена грижа в семейна среда за тежко болни хора и насърчаване на заетостта на 

безработни  лица като лични асистенти на хора с увреждания.  

 

  5. Развитие на младежко доброволчество 
 

5.1.Отношение и нагласи към доброволчеството   

Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да нараства, 

все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. Ценността на 

доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Неразвити са 

механизмите за публичното подпомагане на младежкото доброволчество като важна 

проява на солидарност и гражданска активност и форма за неформално учене. Правата на 

младите доброволци, особено на непълнолетните, се нуждаят от законова закрила. 
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5.2.Участие в доброволчески дейности   

Доброволчеството дава множество възможности на младите хора да изразят своя 

порив към хуманност и грижа за другите, както и да се утвърдят общочовешките ценности 

сред младото поколение. 

Утвърдена в общината младежка доброволческа организация е Български 

младежки червен кръст (БМЧК). БМЧК има изградени работещи практики в няколко 

основни направления: оказване на първа долекарска помощ, социално-помощна дейност, 

подготовка и подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи, здравна 

просвета, превенция на сексуално и наркоманно рисково поведение и зависимости и др.  

Членове на организацията са ученици от Гимназия „Васил Левски”, гр. Исперих. 

Екипите са преминали курс по първа долекарска помощ и ежегодно взимат участие в 

състезания. Всяка година по случай великденските и коледните празници се организира 

дарителска акция за събиране на дрехи, обувки и други вещи за хора в неравностойно 

положение и социално слаби семейства. 

Важен и значим момент в развитието на нашите младежи е осъзнаването на 

значимостта на доброволчеството като акт на подкрепа за уязвими лица. Безусловността и 

всеотдайността в тяхната дейност е мотиватор не само за деца, но и за възрастни. 

6. Повишаване на гражданската активност на младите хора 
 

6.1.  Свободно време – интереси и нагласи 

В читалище „Съзнание 1891“ в гр. Исперих творят и се развиват голям брой 

младежи, организирани в различни групи по интереси – танци, музика, театрално и 

изобразително изкуство.  

Дейност развиват: детска музикална школа  с класове по пиано, китара, солфеж 

 и пеене, клуб „Художествено слово” и „Бит и традиции”, балетна формация 

„Форте“, детска вокална формация „Теменуга“, детска танцова формация 

„Исперихче“, детска формация за танцова аеробика – зумба, аеробика, хип-хоп 

танци, школа „Карате”, група за руски и популярни песни, любителски театър 

„Борис Илиев”, клуб по авиомоделизъм. 

 

6.2. Възможности за пълноценно участие в гражданския живот и процеса на 

взимане на решения 

Към момента липсва ясно обособен механизъм за включване на младите хора в 

процеса на взимане на решения. Отговорност на всички институции в страната е да 

създават такава възможност за включване, която да подпомогне пълноценното развитие на 

младите хора и изграждането на активната им гражданска позиция. По този начин те 

получават възможност да огласяват своите потребности и проблеми, както и да поемат 

готовност за ангажираност при взимане на решения. 

На територията на общината липсват изявени младежки организации. Липсват 

ефективни действащи механизми за отразяване мнението на младото поколение при 

вземането на важни политически и социални решения на общинско ниво (няма сформиран 

Общински консултативен съвет по младежките въпроси, който да подпомага кмета при 

провеждане на общинската политика за младежта, съгласно чл. 15, ал. 6 от Закона за 

младежта). Нужни са ефективни мерки за стимулиране и подпомагане на младежките 

организации.  

  

7. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

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. МКБППМН оказва съдействие на образователните 

институции за обхващане в училище на подлежащите на задължително образование деца 
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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. 

В обществото ни все още са налице много от факторите, водещи до противоправно 

поведение на младежите: занижен жизнен статус на част от семействата, конфликтна или 

криминогенна семейна среда, дефицити в родителския капацитет, подценяване на 

образованието, либерално отношение към отсъствията от училище, недостатъчна 

ангажираност на свободното време, нарастващ процент на младежката безработица.  

От съществено значение за ограничаване на младежката престъпност е изготвянето 

на конкретен оперативен план за превенция на противообществените прояви сред младите 

с участието на различните институции работещи с младежи от всички възрастови граници 

– както непълнолетни, така и пълнолетни. 

Като ефективни мерки могат да се посочат организирането на информационни и 

образователни кампании насочени към младите хора, в това число и дейности за 

осмисляне на свободното време, насърчаване на спорта, участие в неформални обучения и 

клубове по интереси. 

Нужно е също така община Исперих да осигури възможност за реализиране на 

пробационни мерки за младежи, осъдени да положат труд в полза на обществото, както и 

да осигури възможност за включване на тези младежи в обучителни програми и дейности 

на различни обществени организации. 
 

 

III. Специфични цели на плана: 
 

1. Повишаване нивото на образование на младите хора в общината чрез: 
1.1. Разширяване на достъпа до формалното образование, прилагайки широк набор 

от форми на обучение. 

1.2. Развитие на неформалното образование за придобиване на полезни знания и 

умения и за пълноценно ангажиране на свободното време на младите хора. 

2. Популяризиране на доброволческия труд като форма на активна гражданска 

позиция и общественополезна дейност. 

3. Повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословния начин на 

живот сред младите хора. 

4. Повишаване на информираността на младите хора за активно участие в 

изпълнението на младежките политики на национално, областно и общинско ниво.  

5. Социално-икономическа и културна интеграция на младежи в неравностойно 

положение. 

6. Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможностите за 

изява на младежите. 
 

 

IV. Приоритети: 
 

№ ПРИОРИТЕТ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ 

1. Насърчаване на икономическата заетост, кариерно 

развитие на младите хора и снижаване на 

младежката безработица. 

Община Исперих 

„Бюро по труда“, гр. Исперих 

„Бизнес център“,   гр. Исперих 

2. Подобряване достъпа до информация и качествени 

услуги 

Община Исперих 

3. Насърчаване на здравословния начин на живот и 

превенция на зависимостите на младите хора 

Община Исперих 

Училища 

БЧК 

РЗИ 
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V. Очаквани резултати: 
 

1. Учредяване на младежки организации, укрепване и развитие на капацитета им, 

както и на институциите, работещи с млади хора. 

2. Повишена информираност на младите хора относно здравословния начин на 

живот и възможностите за осмисляне на свободното им време. 

3. Увеличен брой на доброволците в граждански и младежки инициативи. 

4. Активна гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по 

превенция на зависимостите за здравословен начин на живот и повишаване активността и 

участието на младите хора в спортни занимания. 

5. Засилена роля на младите хора в гражданското общество чрез участието им в 

програми за младежки дейности. 

6. Участие на повече младежи в неравностойно положение в образователно-

възпитателни, културни и спортни дейности. 

7. Подобрени възможности за участие на младите хора в извънучилищни дейности 

за развитие на творческите им умения и възможности за изява. 

8. Постигнато сближаване и задоволяване на потребностите на младите хора с тези 

на младежта в европейските страни чрез различни инициативи, проекти и обмени. 

9. Повишаване дела на завършващите средно образование. 

10. Снижаване на младежката безработица под средната за страната. 

11. Намаляване броя на младите хора, употребяващи наркотици, алкохол, цигари и 

други. 
 

 

VI. Финансово осигуряване: 
 

Източниците на финансиране за постигане целите в Плана са в рамките на 

утвърдения бюджет на Община Исперих, средства по проекти, финансирани от 

оперативни програми, и други международни и национални донори, средства от 

Дирекция „Социално подпомагане” 

Спортни клубове 

4. Превенция на социалното изключване на младите 

хора в неравностойно положение 

Община Исперих 

БЧК 

Дирекция „Социално подпомагане” 

5. Утвърждаване и популяризиране на младежкото 

доброволчество 

Училища 

БЧК 

Община Исперих 

6. Повишаване на гражданската активност Община Исперих 

Училища 

7. Дейности, свързани с младите хора в малките 

населени места в общината 

Община Исперих 

Читалища 

8. Развитие на междукултурния и международния 

диалог 

Община Исперих 

Училища 

9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията 

на престъпността 

Община Исперих 

Училища 

МКБППМН 

РУ „Полиция“ Исперих  

10. Развитие на неформалното образование чрез 

алтернативни форми на обучение за придобиване 

на нови знания и умения 

Читалища 

Извънучилищни и училищни звена 
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бюджетите на институциите, които изпълняват конкретните дейности, заложени в 

годишния план. 
 

 

VII. Организация и координация на дейностите за постигане на 

целите 
 

 Кметът осигурява провеждането на общинската политика за младежта в 

съответствие с държавната политика, като работи в тясно сътрудничество с: 

– Младежки организации; 

– РУО – гр. Разград; 

– РУ „Полиция“ Исперих; 

– Училища; 

– Дирекция „Бюро по труда” Исперих; 

– Регионална здравна инспекция; 

– Български червен кръст; 

– Културни институции; 

– Читалища; 

– Спортни клубове; 

– „Бизнес център“ – Исперих. 
 

 

VIII. Дейности по наблюдение, оценка и актуализация на 

общинската програма за младежки дейности 
 

 Кметът ръководи и координира дейностите по изпълнението на Плана за младежки 

дейности в община Исперих. Планът се приема с Решение на Общински съвет – Исперих 

и е отворен за актуализация при необходимост. 
 

 

IX. Публичност 
 

Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се актуализира, 

допълва и изменя на база регламентирани периодични анализи.  

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Моля, председателите на комисиите за становище. 

 

Д-р Ферай Ахмедова– за председател на ПК по « Образование, култура и 

духовни дейности“ 

На заседание на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

18.02.2022г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“ – 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 

18.02.2022г. 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 „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка да 

бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 
Гюнел Мюсреф– за председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.02 

.2022г. от 13.30ч след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

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 18.02.2022г. от 13.30ч след  разглеждането на докладната записка  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 3 3 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 имате ли? 

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 26 26 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 318 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.15, ал.4 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта  

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община Исперих за 

2021 г. (Приложение № 1). 

2. Приема Общински план за младежта на община Исперих за 2022 г. (Приложение 

№ 2). 

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. 
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Приложение 1 

 

ОТЧЕТ НА ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2021 Г. 

 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора 

 

Работна среща с работодатели за изясняване нуждите на бизнеса от кадри ДТБ – Исперих, училища, Община Исперих 

 

Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги: формиране на информационна политика, насочена към младите; 

развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора 

 

Организиране на информационна кампания, насочена към млади майки и жени по 

случай Световната седмица за кърмене 

Община Исперих, читалища 

Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от 

местната общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз 

Община Исперих 

Подкрепа на млади таланти Община Исперих, читалища 

 

Насърчаване на здравословния начин на живот: превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора; повишаване 

на сексуалната култура на младите хора; насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора 

 

Организиране на здравно-образователни кампании и отбелязване на световни и 

тематични дни – по повод световния ден без тютюнев дим, Международния ден за 

борба с хепатита, Световния ден на психичното здраве, превенции по въпросите на 

здравословното хранене 

Училища, читалища, Община Исперих 

Провеждане на информационни кампании за ограничаване на ранните бракове и 

раждаемостта в ранна възраст сред ромското население 

Училища, читалища, Община Исперих 

Организиране на здравнообразователни кампании за превенция на ХИВ/СПИН Училища, читалища, Община Исперих 

Провеждане на кампании и обучения сред младите хора по въпросите на 

сексуалното и репродуктивно здраве 

Училища, читалища, Община Исперих 
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Участие в общински спортни мероприятия Община Исперих, училища, клубове 

Участие в спортни клубове по интереси Община Исперих, училища, клубове 

Провеждане на беседи и дискусии, свързани с повишаване спортната култура на 

младите хора 

Община Исперих, училища 

 

Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение: ограничаване на предаването на социалното 

изключване между поколенията 

 

Организиране на информационни кампании, срещи и беседи с възрастни хора, 

хора в неравностойно положение и младежи 

Училища, пенсионерски клубове, социални 

услуги 

 

Развитие на младежкото доброволчество 

 

Акции и кампании на клуба на БМЧК на местно ниво Училища, Община Исперих 

 

Повишаване на гражданската активност 

 

Участие в кампания "Зелен дъб“ Училища, читалища, Община Исперих, 

представители на бизнеса 

 

Развитие на младите хора в селските райони 

 

Осигуряване на интернет достъп в читалищата Община Исперих 

Добре развита образователна инфраструктура по населени места Община Исперих 

Ден на отворените врати в Общинска администрация – Исперих Община Исперих 

 

Развитие на междукултурния и международния диалог: насърчаване на  

междуетническото и междукултурното опознаване, толерантност и диалог 

 

Отбелязване на национални и международни празници, на международни дни със 

социално значение 

Читалища, училища 
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Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

 

Провеждане на лекции и беседи за превенция на правонарушенията, извършвани 

от млади хора 

РУ – Исперих, Община Исперих 

Организиране на срещи между учениците от двете гимназии и органите на 

местното полицейско управление 

РУ – Исперих, Община Исперих 

 

Забележка: Всички дейности са осъществени съобразно въведените противоепидемични мерки 
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Приложение 2 

 

 

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН 
ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

за 2022 г. 
 

I. Въведение 
 

Общинският план за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на 

Националната стратегия за младежта, която определя визията на правителството за 

европейското развитие на България по отношение на политиката за младите хора в 

страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на младите хора чрез 

създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален 

капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на България и 

Европейския съюз.  

Дейността на всички ресорни държавни институции в страната има отражение 

върху живота на младите хора. Законът за младежта има за цел преодоляване на 

основните предизвикателства пред управлението на младежката политика в страната, 

свързани с: 

– необходимост от по-тясно сътрудничество между различните секторни 

държавни органи в планирането, изпълнението и оценката на политиките за 

младежта на централно и областно ниво; 

– активно включване на общините в планирането и реализирането на политиките 

за младите хора; 

– активизиране участието на младите хора в обществения и икономическия живот;  

– приобщаването на младите хора в процеса на управлението на местно, областно 

и национално ниво. 

Грижата за младите хора е най-важна национална кауза, поради което 

изключително важно е провеждането на младежка политика на общинско ниво в 

съответствие с държавната политика за младежта. Активността на местните власти ще 

осигури по-висока степен на отзивчивост към нуждите на младите хора в съответствие с 

принципите на Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на 

общините и регионите.  

Стратегическите цели, заложени в този план, са свързани с насърчаване на 

икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на 

достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на 

живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, 

развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, 

развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на 

междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в 

превенцията на престъпността. 

 

II. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община 

Исперих: 
 

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора: 
 

1.1. Достъп до образование: 

–  Демографска картина и тенденции  
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Демографското състояние на община Исперих следва тенденциите в развитието на 

демографията на страната като цяло – населението намалява. Възрастовата структура е 

силно влошена – намалява броят на жените в детеродна възраст, а възпроизводството е с 

отрицателен естествен прираст. Наблюдава се интензивна миграция, насочена предимно 

към големите икономически центрове на страната и чужбина. Тенденцията е напускане на 

общината предимно от млади хора в активна работоспособна и репродуктивна възраст. 

Подобряването на икономическото развитие в общината би довело до частично 

решаване на проблемите. Необходима е целенасочена държавна политика за развитието на 

селата и малките градове, в противен случай тенденцията към депопулация ще продължи.  
 

–  Образователна структура 

Основа за социализирането и реализирането на всяка личност е образованието – 

формално и неформално, поради което то е ключова ценност за децата и младите хора. 

Българското общество има традиционно високи образователни ценности. Практиката 

показва, че една макар и неголяма част от децата у нас не постъпват в училище, а други  

отпадат в различните класове. 

Община Исперих се стреми да създава условия и възможности за усъвършенстване 

на образователната система и осигуряване на различни видове и степени образование. На 

територията на общината функционира образователна инфраструктура, която включва 

институции на предучилищното обучение, общо, профилирано и професионално 

образование. До всички средищни училища и детски градини е осигурен безплатен 

транспорт за учители, деца и ученици. Отрицателната демографска статистика обаче води 

до съществуването на паралелки/групи с минимален и под минималния брой 

ученици/деца. 

На територията на община Исперих функционират 9 общински училища – две 

средни и седем основни, 14 детски градини – 4 в града и 10 по селата.  

Професионалната и профилирана гимназия в града адекватно реагират и въвеждат 

нови специалности в годините на своето развитие, подготвяйки учениците по професии, 

необходими за икономиката в региона, както и за успешната им реализация 

във висши учебни заведения. 

Всяка година обаче ученици в младежка възраст отпадат от образователната 

система. Проблемът на отпадането на ученици, подлежащи на задължително обучение, 

има социално, икономическо, етнокултурно и образователно измерение. 

Едновременното действие на икономически, образователни и етнокултурни 

фактори, които са рискови за отпадане на ученици, оказва най-силно влияние и се 

проявява най-вече сред децата и учениците от ромски произход. Икономическите причини 

за напускане на училище (ниски доходи, нисък жизнен стандарт и битови условия, 

безработица и др.), влиянието на семейството и средата (отглеждане на деца в непълни 

семейства, ниско образователно равнище на родителите, нехайно и безотговорно 

родителско отношение и др.) и образователните фактори (ниска степен на училищна 

готовност, трудности при усвояване на учебния материал, нередовно посещаване на 

училище, конфликти с учители и съученици) си взаимодействат и поставят децата в 

особено висок риск от отпадане от училище. 

Предвид сложността на явлението „отпадащи ученици от училище” и 

комплексното действие на причините, които го пораждат, е необходимо тясно 

сътрудничество между отговорните фактори на местно равнище за успешното и трайно 

преодоляване на този проблем. 

 

1.2. Заетост 

В условията на пазарна икономика от най-важно значение за младите хора е 

предстоящото им трудово и социално реализиране. Към този план трябва да съществуват 
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добри перспективи за осигуряване на заетост, поддържане и подобряване условията на 

труд, както и добра среда за разширяване на възможностите за интегриране.  

Картината на младежката безработица в региона е със сравнително висок процент. 

Причините за нея могат да се обединят в следните аспекти: липсата на трудов опит, който 

е основен фактор за всеки работодател при подбор на кадри, и демотивация от 

предлаганото заплащане при несъобразяване или пренебрегване на дадената 

квалификация. Друг ключов фактор, предопределящ младежката безработица, е степента 

на придобитото образование. Данните показват, че безработицата сред младежите с висше 

образование е по-ниска.  

Реализацията на политиката за насърчаване на заетостта на младежите обхваща 

форми, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта, които се реализират 

предимно от „Бюро по труда“ – Исперих. 

През последните години най-голям е делът на местата без изискване за специалност 

от всички обявени свободни работни места на първичния пазар на труда. Високият 

относителен дял на свободни работни места за нискоквалифицирани работници е типичен 

за обслужвания район поради преобладаващата селскостопанска дейност. Най-голямо бе 

търсенето на селскостопански работници, шивачки, механизатори, машинни оператори и 

лични асистенти.   

Специалистите от Дирекция „Бюро по труда” осъществяват непрекъснати контакти 

с представители на професионалните гимназии, като се стремят да проследяват 

реализацията на завършващите млади хора на пазара на труда. 

Една от наложилите се и добри практики на територията на община Исперих е 

инвестицията, която крупните работодатели, като заводът за производство на керамични 

изделия и декоративни елементи „Хан Аспарух“ и селскостопанската компания 

„Агротайм“ ООД, правят в обучението и квалификацията на младите работници. 

 

1.3.Нагласи към предприемачество 

По отношение на икономическата активност може да се твърди, че 

предприемаческата култура и инициативност на младите хора са в начален етап. Въпреки 

добрите практики и модели по проекти и програми, които насърчават младите 

предприемачи, развитието на самостоятелен бизнес сред тях все още се оказва рисковано. 

 

1.4. Признаване на компетенциите и уменията получени чрез неформално и 

самостоятелно учене  

За да бъде ефективно образованието на младите хора, то трябва да се развива във 

всички направления: както в областта на формалното образование чрез оптимизиране и 

осъвременяване на образователната система, така и в областта на неформалното 

образование – извън образователната система чрез развитие на алтернативни форми на 

обучение и валидиране на придобитите знания и умения, и на ученето през целия живот.  

Признаването и сертифицирането на знания, умения и компетентности, придобити 

в резултат на неформално и самостоятелно учене, както и дуалното обучение, все още не 

са достатъчно развити и популярни. 

 

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

Достъпът до информация в община Исперих, както и в цялата страна, бележи ръст. 

Въпреки масовото навлизане на информационните технологии в бита и в работата, 

младите хора в малките населени места и тези, които принадлежат към социално уязвими 

групи, остават с ограничен достъп до източниците на информация. 

Един от приоритетите в политиката на община Исперих днес е повишаване 

качеството и достъпа до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие. 

Достъп до информация на младите хора в общината се предоставя чрез няколко 

източника: 



31 

 

– централна общинска библиотека „Петя Йорданова“, оборудвана с компютърни 

конфигурации и с осигурен интернет достъп; 

– едно читалище в града и 24 по селата, като осигурен интернет достъп има в 

половината от тях; 

– Общинска администрация. 

 

Информацията е много важна за развитието на отделния човек и на обществото. 

Днес информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги 

ползват. Обществените библиотеки играят роля в този процес и работят активно за 

намаляване на различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до интернет и до 

различни онлайн информационни услуги. 

Всички културни институции на територията на града изпълняват ролята на памет 

за миналото като събират, съхраняват и осигуряват достъп до материали, свързани с 

историята на общността или на отделни личности. Чрез предлагането на разнообразна 

информация те подпомагат хората да участват компетентно при обсъждането и вземането 

на решения по ключови проблеми. Успешно си сътрудничат с други организации, за да 

оползотворят по най-добрия начин ресурсите, с които разполагат. 

Като цяло обаче публичните услуги в подкрепа на младите хора в Исперих все още 

не са с необходимото качество и не достигат до всички нуждаещи се, особено до младите 

роми и младежите в отдалечените райони на града. 

 

3. Насърчаване на здравословния начин на живот 
 

3.1. Здравословен статус  

Здравословното състояние на младежката възрастова група между 15 и 29 години 

не се следи отделно от това на цялото население. Конкретни данни се събират и 

анализират само за подрастващите в ученическа възраст.  

Най-обобщено бихме могли да кажем, че най-разпространените заболявания сред 

младите са свързани с няколко фактора: вредни навици на хранене – небалансирано 

хранене; някои алергизиращи фактори; претовареност в учебните заведения и 

продължителен престой в неправилна работна поза. 

 

3.4.  Физическа активност и спортни занимания  

Чрез различните спортни занимания младите хора развиват ценни физически и 

психически качества, осъществява се превенция на заболявания, както и превенция на 

противообществените прояви и престъпността. 

На територията на община Исперих има сформирани различни спортни клубове:  

 

№ 
Наименование на 

клуба 
Вид спорт 

1. 

СНЦ "Футболен клуб 

"Бенковски – 

Исперих" 

футбол 

2. 
СНЦ "Футболен клуб 

Левски – Подайва" 
футбол 

3. 

СНЦ "Ученически 

спортен клуб "Ханове 

2018" 

футбол, 

волейбол 

4. 
СНЦ "Футболен клуб 

Стрела" 
футбол 
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5. 

СНЦ "Спортен клуб 

по борба "Осман 

Дуралиев 2016" 

борба 

6. 

СНЦ "Колоклуб 

Димитровец – 

Исперих" 

колоездене 

7. 
СНЦ "Волейболен 

клуб "Хан Аспарух" 
волейбол 

8. 
СНЦ „Бурдин 

мотоспорт“ 
мото клуб 

9. 

СНЦ "Училищен 

спортен клуб "Васил 

Априлов" 

НСО 

10. 

СНЦ "Спортен клуб 

по тенис на маса –

Исперих" 

тенис на 

маса 

 

 

3.5.  Достъп до обучения и кампании по въпросите на спорта, здравето,  

физическата активност и здравословния начин на живот  

Здравната превенция и здравната просвета са приоритетни дейности за 

Червенокръстката организация в община Исперих. Ежегодно се провеждат традиционни 

кампании и здравни беседи сред младите. Разпространяват се материали за превенция на 

ХИВ/СПИН, туберколоза, материали, промотиращи донорството, здравословното хранене 

и пр.  

За съжаление обаче провежданата политика за профилактика и опазване здравето 

на младото поколение, не само в общината, но и в цялата страна, не е системна. 

 

4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение 

Социалните услуги в община Исперих (включително от типа подкрепа, 

придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 15 до 29 години в 

риск, са: 

*Преходно жилище 
Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим 

начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им 

от специализирана институция. Услугата предоставя комплекс от дейности, целящи: 

постигането на самостоятелен и независим живот след напускане на институцията на 

младежите и девойките; успешна професионална и житейска реализация; създаване на 

мрежа за социална подкрепа и постигане на социално включване; реинтеграция в семейна 

среда. Социалната услуга е с капацитет 8 души. 

 

*Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

(ЦНСТДМУ) 

Центърът е с капацитет 14 души. В тази социална услуга от резидентен тип се 

създават условия за задоволяване на основните жизнени потребности на лицата – храна, 

подслон и сигурност. В центъра се осигурява индивидуална грижа и подкрепа за 

младежите в риск. 

 

*Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 и 2 (ЦНСТ) 
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Двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания са социална 

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

изведени от техните семейства.  Те осигуряват настаняване на децата в среда, близка до 

семейната и съдейства за постигане в максимална степен на самостоятелност в 

комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги в съответствие с 

потребностите на настанените деца. В тях се настаняват лица от 3 до 18-год. възраст.  

 

*Център за обществена подкрепа (ЦОП) 
Центърът за обществена подкрепа е социална услуга, в която се извършват дейности, 

свързани с превения на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, 

деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен 

живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В Центъра се извършват: 

социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на 

родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждаване и конфликт 

при развод/раздяла, наблюдаване и оценяване на приемните семейства, оценяване и 

обучение на осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, 

реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.   

 

*Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) 

Дневният център е услуга, предоставяща специализирана подкрепа на деца и 

младежи в неравностойно положение. В ДЦДМУ се предлагат дневни занимания, които  

насърчават и поддържат уменията на децата и младежите, а в същото време и надграждат 

възможностите им за развитие. Дейностите, които осъществяват специалистите са: 

психологическо консултиране; социална рехабилитация; логопедична работа; медицинска 

рехабилитация; педагогическа помощ за деца със специални образователни потребности; 

семейно консултиране; подкрепа за включващо обучение. Девет от ползвателите на 

услугите в центъра са младежи.  

 

*Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ)  

Центърът за работа с деца на улицата е социална услуга, разкрита към КСУДС 

„Лудогорие” от 01.01.2019 г. Тя включва комплекс от социални услуги, свързани с 

превенцията на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална 

рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез 

индивидуална или групова работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и 

подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в 

родителски умения. Услугата  е с капацитет 20 места.  

*Личен асистент  

По Закона за личната помощ в община Исперих се предоставя и социална услуга в 

домашна среда “Личен асистент“. Непосредствените цели на услугата са осигуряване на 

качествена грижа в семейна среда за тежко болни хора и насърчаване на заетостта на 

безработни  лица като лични асистенти на хора с увреждания.  

 

  5. Развитие на младежко доброволчество 
 

5.1.Отношение и нагласи към доброволчеството   

Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да нараства, 

все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. Ценността на 

доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Неразвити са 

механизмите за публичното подпомагане на младежкото доброволчество като важна 

проява на солидарност и гражданска активност и форма за неформално учене. Правата на 

младите доброволци, особено на непълнолетните, се нуждаят от законова закрила. 
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5.2.Участие в доброволчески дейности   

Доброволчеството дава множество възможности на младите хора да изразят своя 

порив към хуманност и грижа за другите, както и да се утвърдят общочовешките ценности 

сред младото поколение. 

Утвърдена в общината младежка доброволческа организация е Български 

младежки червен кръст (БМЧК). БМЧК има изградени работещи практики в няколко 

основни направления: оказване на първа долекарска помощ, социално-помощна дейност, 

подготовка и подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи, здравна 

просвета, превенция на сексуално и наркоманно рисково поведение и зависимости и др.  

Членове на организацията са ученици от Гимназия „Васил Левски”, гр. Исперих. 

Екипите са преминали курс по първа долекарска помощ и ежегодно взимат участие в 

състезания. Всяка година по случай великденските и коледните празници се организира 

дарителска акция за събиране на дрехи, обувки и други вещи за хора в неравностойно 

положение и социално слаби семейства. 

Важен и значим момент в развитието на нашите младежи е осъзнаването на 

значимостта на доброволчеството като акт на подкрепа за уязвими лица. Безусловността и 

всеотдайността в тяхната дейност е мотиватор не само за деца, но и за възрастни. 

6. Повишаване на гражданската активност на младите хора 
 

6.2.  Свободно време – интереси и нагласи 

В читалище „Съзнание 1891“ в гр. Исперих творят и се развиват голям брой 

младежи, организирани в различни групи по интереси – танци, музика, театрално и 

изобразително изкуство.  

Дейност развиват: детска музикална школа  с класове по пиано, китара, солфеж 

 и пеене, клуб „Художествено слово” и „Бит и традиции”, балетна формация 

„Форте“, детска вокална формация „Теменуга“, детска танцова формация 

„Исперихче“, детска формация за танцова аеробика – зумба, аеробика, хип-хоп 

танци, школа „Карате”, група за руски и популярни песни, любителски театър 

„Борис Илиев”, клуб по авиомоделизъм. 

 

6.2. Възможности за пълноценно участие в гражданския живот и процеса на 

взимане на решения 

Към момента липсва ясно обособен механизъм за включване на младите хора в 

процеса на взимане на решения. Отговорност на всички институции в страната е да 

създават такава възможност за включване, която да подпомогне пълноценното развитие на 

младите хора и изграждането на активната им гражданска позиция. По този начин те 

получават възможност да огласяват своите потребности и проблеми, както и да поемат 

готовност за ангажираност при взимане на решения. 

На територията на общината липсват изявени младежки организации. Липсват 

ефективни действащи механизми за отразяване мнението на младото поколение при 

вземането на важни политически и социални решения на общинско ниво (няма сформиран 

Общински консултативен съвет по младежките въпроси, който да подпомага кмета при 

провеждане на общинската политика за младежта, съгласно чл. 15, ал. 6 от Закона за 

младежта). Нужни са ефективни мерки за стимулиране и подпомагане на младежките 

организации.  

  

7. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

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. МКБППМН оказва съдействие на образователните 

институции за обхващане в училище на подлежащите на задължително образование деца 
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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. 

В обществото ни все още са налице много от факторите, водещи до противоправно 

поведение на младежите: занижен жизнен статус на част от семействата, конфликтна или 

криминогенна семейна среда, дефицити в родителския капацитет, подценяване на 

образованието, либерално отношение към отсъствията от училище, недостатъчна 

ангажираност на свободното време, нарастващ процент на младежката безработица.  

От съществено значение за ограничаване на младежката престъпност е изготвянето 

на конкретен оперативен план за превенция на противообществените прояви сред младите 

с участието на различните институции работещи с младежи от всички възрастови граници 

– както непълнолетни, така и пълнолетни. 

Като ефективни мерки могат да се посочат организирането на информационни и 

образователни кампании насочени към младите хора, в това число и дейности за 

осмисляне на свободното време, насърчаване на спорта, участие в неформални обучения и 

клубове по интереси. 

Нужно е също така община Исперих да осигури възможност за реализиране на 

пробационни мерки за младежи, осъдени да положат труд в полза на обществото, както и 

да осигури възможност за включване на тези младежи в обучителни програми и дейности 

на различни обществени организации. 
 

 

III. Специфични цели на плана: 
 

1. Повишаване нивото на образование на младите хора в общината чрез: 
1.1. Разширяване на достъпа до формалното образование, прилагайки широк набор 

от форми на обучение. 

1.2. Развитие на неформалното образование за придобиване на полезни знания и 

умения и за пълноценно ангажиране на свободното време на младите хора. 

2. Популяризиране на доброволческия труд като форма на активна гражданска 

позиция и общественополезна дейност. 

3. Повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословния начин на 

живот сред младите хора. 

4. Повишаване на информираността на младите хора за активно участие в 

изпълнението на младежките политики на национално, областно и общинско ниво.  

5. Социално-икономическа и културна интеграция на младежи в неравностойно 

положение. 

6. Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможностите за 

изява на младежите. 
 

 

IV. Приоритети: 
 

№ ПРИОРИТЕТ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ 

1. Насърчаване на икономическата заетост, кариерно 

развитие на младите хора и снижаване на 

младежката безработица. 

Община Исперих 

„Бюро по труда“, гр. Исперих 

„Бизнес център“,   гр. Исперих 

2. Подобряване достъпа до информация и качествени 

услуги 

Община Исперих 

3. Насърчаване на здравословния начин на живот и 

превенция на зависимостите на младите хора 

Община Исперих 

Училища 

БЧК 

РЗИ 
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V. Очаквани резултати: 
 

12. Учредяване на младежки организации, укрепване и развитие на капацитета 

им, както и на институциите, работещи с млади хора. 

13. Повишена информираност на младите хора относно здравословния начин на 

живот и възможностите за осмисляне на свободното им време. 

14. Увеличен брой на доброволците в граждански и младежки инициативи. 

15. Активна гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по 

превенция на зависимостите за здравословен начин на живот и повишаване активността и 

участието на младите хора в спортни занимания. 

16. Засилена роля на младите хора в гражданското общество чрез участието им 

в програми за младежки дейности. 

17. Участие на повече младежи в неравностойно положение в образователно-

възпитателни, културни и спортни дейности. 

18. Подобрени възможности за участие на младите хора в извънучилищни 

дейности за развитие на творческите им умения и възможности за изява. 

19. Постигнато сближаване и задоволяване на потребностите на младите хора с 

тези на младежта в европейските страни чрез различни инициативи, проекти и обмени. 

20. Повишаване дела на завършващите средно образование. 

21. Снижаване на младежката безработица под средната за страната. 

22. Намаляване броя на младите хора, употребяващи наркотици, алкохол, цигари и 

други. 
 

 

VI. Финансово осигуряване: 
 

Източниците на финансиране за постигане целите в Плана са в рамките на 

утвърдения бюджет на Община Исперих, средства по проекти, финансирани от 

оперативни програми, и други международни и национални донори, средства от 

Дирекция „Социално подпомагане” 

Спортни клубове 

4. Превенция на социалното изключване на младите 

хора в неравностойно положение 

Община Исперих 

БЧК 

Дирекция „Социално подпомагане” 

5. Утвърждаване и популяризиране на младежкото 

доброволчество 

Училища 

БЧК 

Община Исперих 

6. Повишаване на гражданската активност Община Исперих 

Училища 

7. Дейности, свързани с младите хора в малките 

населени места в общината 

Община Исперих 

Читалища 

8. Развитие на междукултурния и международния 

диалог 

Община Исперих 

Училища 

9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията 

на престъпността 

Община Исперих 

Училища 

МКБППМН 

РУ „Полиция“ Исперих  

10. Развитие на неформалното образование чрез 

алтернативни форми на обучение за придобиване 

на нови знания и умения 

Читалища 

Извънучилищни и училищни звена 



37 

 

бюджетите на институциите, които изпълняват конкретните дейности, заложени в 

годишния план. 
 

 

VII. Организация и координация на дейностите за постигане на 

целите 
 

 Кметът осигурява провеждането на общинската политика за младежта в 

съответствие с държавната политика, като работи в тясно сътрудничество с: 

– Младежки организации; 

– РУО – гр. Разград; 

– РУ „Полиция“ Исперих; 

– Училища; 

– Дирекция „Бюро по труда” Исперих; 

– Регионална здравна инспекция; 

– Български червен кръст; 

– Културни институции; 

– Читалища; 

– Спортни клубове; 

– „Бизнес център“ – Исперих. 
 

 

VIII. Дейности по наблюдение, оценка и актуализация на 

общинската програма за младежки дейности 
 

 Кметът ръководи и координира дейностите по изпълнението на Плана за младежки 

дейности в община Исперих. Планът се приема с Решение на Общински съвет – Исперих 

и е отворен за актуализация при необходимост. 
 

 

IX. Публичност 
 

Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се актуализира, 

допълва и изменя на база регламентирани периодични анализи.  
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ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих 

през 2021г. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кючюк 

 

Аксел Кючюк –  заместник кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение на чл.6, ал.1 от Закона за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните, към Община Исперих е създадена местна комисия, 

която работи в посока превенция и борба срещу противообществените деяния, както и по 

осигуряване на нормалното развитие и възпитание на извършителите им. В състава на 

комисията са включени представители на общинската администрация, на Дирекция 

«Социално подпомагане», на полицията, както и педагози, юристи, общественици и др. 

Местната комисия разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, 

извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, 

освободени от наказателна отговорност. Комисията разглежда случаите, в които: 

• малолетни на възраст от 8 до 14 години са извършили противообществени 

прояви; 

• непълнолетни на възраст от 14 до 18 години са извършили противообществени 

деяния, както и когато непълнолетни, извършили престъпления са освободени 

от наказателна отговорност и делото е изпратено за разглеждане от местната 

комисия; 

• непълнолетни са извършили прояви, за които по друг нормативен акт се 

предвижда налагане на възпитателна мярка. 

 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните в Община Исперих, съвместно с Детска педагогическа стая, изпълняват 

следните задачи: 

1. Организират и кооридинират социално-превантивната дейност на територията 

на общината, издирват и установяват малолетните и непълнолетните, които се 

нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие; 

2. Разглеждат противообществените деяния и налагат възпитателни мерки, а в 

определени случаи правят и предложения до съда за налагане на по-тежки 

наказания като настаняване в социално-педагогически интернат или във 

възпитателно училище; 

3. Съдействат на лицата, излезли от СПИ, ВУИ и др. пред компетентните органи 

за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми; 

4. Следят поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от 

подобни интернати и вземат мерки за тяхното социализиране и по-нататъшно 

правилно развитие; 

5. Подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата 

си; 

6. Изучават състоянието и причините за противообществените прояви на лицата; 

7. Изпълняват мероприятия по програми и дейности, организирани от 

Централната комисия. 

 

Възпитателните мерки, които Местната комисия може да налага са: 
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предупреждение; задължаване да се извини на пострадалия; задължаване да участва в 

консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията от поведението; 

поставяне под възпитателен надзор на родителите; поставяне под възпитателен надзор на 

обществен възпитател; забрана на непълнолетния да посещава определени места и 

заведения; забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени 

лица; забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес; задължаване на 

непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда; задължаване на 

непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото; настаняване в 

социално-педагогически интернат; предупреждаване за настаняване във възпитателно 

училище-интернат; настаняване във възпитателно училище-интернат. 

 

В изпълнение на своята дейност през 2021г. МКБППМН при Община Исперих  

образува и разгледа 11 възпитателни дела по постъпили 13 преписки срещу 14 малолетни 

и непълнолетни лица по повод следните извършени противообществени деяния: 

- кражба/ пари, имущество/      –  5 

- телесна повреда        –  2 

- унищожаване на имущество      –  2 

- бягства         –  1 

-  управление на МПС без правоспособност               –  3 

 

Мерките, които Комисията наложи са: 

- предупреждение – 8      

- поставяне под възпитателен надзор на родителите -2 

- поставяне под възпитателин надзор на обществен възпитател – 3 

- предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат – 2 

           По една от преписките възпитателно дело  прекратено на основание чл.13б от 

ЗБППМН. 

  

Подробен отчет за дейността си Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ежегодно представя пред 

Централната комисия, пред кмета на общината и пред общинския съвет. 

 

 Във връзка с гореизложеното и в изпълнение на Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 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 и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема за сведение отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих 

през 2021. 

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

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

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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О Т Ч Е Т 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА  2021г. 

 

 

 
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, РАЙОННА) 

КОМИСИЯ 

1.  Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6, 

ал. 2 от ЗБППМН). Съставът на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Исперих отговаря на 

изискванията съгласно чл.6, ал.1 и 2 от ЗБППМН.  

През 2021г.  състав на Местната комисия за БППМН  е същият, какъвто  и през 

2020г.  а.и. / определен със Заповед № 32/ 06.01.2020г. на Кмета на община Исперих / 

          Председател:  –  Аксел Мехмед Кючюк  -  Зам. -кмет на Община Исперих; 

               Секретар:  - Татяна  Анатолиевна Николова 

               Членове: 

 1.  Весела Георгиева  - ИДПС към РУ на МВР гр. Исперих; 

           2.  Стела Грозева Петрова – Началник отдел „ЗД”  в  дирекция „СП”  – Исперих;  

           3.  Севим Адем Махмуд  - Секретар на  Община Исперих; 

           4.  Исмаил Айдън Исмаил – Директор дирекция „ХД”- Община Исперих; 

           5.  Налян Свиленова  Христова – старши юрисконсулт в дирекция „АОИГРАО“; 

           6.  Пламен Цанев Петров – зам. директор  на  ОУ “В.Априлов”- гр.Исперих; 

           7. Тургай  Назиф  Нури -  учител в ПГ по  СС “Хан Аспарух”- гр.Исперих; 

           8.  Катя Николова Бочева – начален учител в ОУ”В. Априлов”- гр.Исперих. 

            

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – щатен или нещатен; на служебни 

(ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения. 

 Длъжността секретар на Местната комисия е щатна съгласно чл.6, ал.3 от Закона 

за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Не е 

спазено изискването на ПМС 51/2006г. и секретарят не е преминал на служебни 

правоотношения по Закона за държавния служител. 
 

 
 
ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 

1. Реализирани дейности от Вашата комисия: 

1.1. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, 

приет с Решение на МС № 373 от 05.07.2017 г. 

1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от 

МКБППМН (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 По Механизма за съвместна работа  на институциите  по обхващане  и задържане  

в образователна система  на деца  и  ученици в задължителна  предучилищна  и училищна  

възраст в екипите  има включени  членове на МКБППМН е те са посетили за 2021г.  86 

семейства. 

 

1.2. Работа с педагогическото ръководство. 

Таблица 1. 
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Брой срещи Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители 

                 3 Няма направени такива заявки  през 2021 година 

  Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

1.3.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, 

педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

Таблица 2. 

Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца Теми 

2 Нарастваща 

агресия при 

учениците 
 Забележка: Попълнете на компютър. Ако е  необходимо, добавете редове. 

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете 

данни (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

През изминалата  отчетна година не са осъществявани взаимодействия с 

Обществените съвети към училища. 

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници 

и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. 

Таблица 3. 

 Брой на участниците Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 

Родители 10 Срещи с родители на ученици, застрашени от 

отпадане от училищната система. 

Настойници 2 Срещи с обществени възпитатели. 

Попечители   
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или 

попечителство. 

Таблица 4. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

- - - 
Забележка: Попълнете на компютър.  

1.5.3. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с 

жп-транспорта в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до 

председателите и секретарите на МКБППМН (Попълнете на компютър):   

Таблица 7. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция” 2  

Брой разпространени материали -  

Брой на информационните кампании в училищата -  

Брой публикации в медиите -  

Брой съвместни мероприятия с НПО -  

 

1.6. Консултации по заявки на родители реализирани от МКБППМН. 

1.6.1. Брой деца преминали консултации. 

 

Таблица 8. Индивидуални консултации.  

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

 3 4 

Общ брой консултирани деца за   
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насилие между деца 

 3 2 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

 - 1 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

 - - 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  

 - - 

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

  

 - - 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

Таблица 9. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

 - - 

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

  

 - 1 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

 - - 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

 - - 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  

 - - 

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

  

 - - 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 

Таблица 10. Индивидуални консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

13 4 9 
Забележка: Попълнете на компютър. 

Таблица 11. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

11 4 7 
Забележка: Попълнете на компютър.      

 Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

- -- - 
Забележка: Попълнете на компютър. 

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 
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- - - 
Забележка: Попълнете на компютър. 

1.6.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на 

техните извършители. 

Таблица 14. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

- - - 
Забележка: Попълнете на компютър.  

 

2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към 

Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за 

предоставяне на мерки за закрила и социални услуги. 

Таблица 16. 

Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 

1 1 - 

 

3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  

Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни. (Попълнете 

на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове): 

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни 

заведения, са осъществени. 

Таблица 17. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

Забележка: Попълнете на компютър. ):  нямаме настанени деца. 
 

3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, 

чиито деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на 

престоя в тези заведения. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете 

редове): Нямаме такива деца.  

4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, 

пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени. 

Таблица 18. 

 Брой дейности Видове дейности 

СПИ - - 

ВУИ - - 

ПД - - 

Приюти за безнадзорни 

деца 

- - 

Условно осъдени - - 
Забележка: Попълнете на компютър.  Нямаме такива деца. 

 

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи 

непълнолетни в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на 

условно осъдени в съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 

25.09.2009 г.). Дейности, предприети за повишаване на тяхната квалификация, 

професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при 

намирането на работа. Постигнати резултати.  

Регистърът е създаден, поддържа се, но нямаме такива категории непълнолетни 

през 2021 година. 

Таблица 19. 

   Брой на Брой на  
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Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълно-

летни 

Общ 

брой 

Брой 

продължили 

образованието 

си 

обхванати в 

обучения и 

програми за 

квалификация 

професионално 

ориентирани и 

консултирани 

Брой на 

започналите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

- - - - - 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

- - - - - 

Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

- - - - -- 

Условно 

осъдени 

- - - - - 

Осъдени на 

пробация 

- - - - - 

Забележка: Попълнете на компютър. 

 

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените 

и осъдените на пробация непълнолетни. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове):  

 Информация за условно  осъдените и осъдените на пробация непълнолетни се 

получава от РС- Исперих след изпратено искане за подобна информация, както  и чрез 

уведомителни писма, изпратени  от Областна служба „Изпълнение на наказанията” до 

МКБППМН. 

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 

пробация непълнолетни. 

 Брой случаи 

Информация от съда 0 

Справки на секретаря на МК  в съда 2 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

Възпитателните дела се образуваха в едномесечния срок, посочен в Закона.  Години 

наред при разглеждането им един от основните проблеми е неявяване на лицата, които 

задължително трябва да присъстват на възпитателното дело – родители и малолетни или 

непълнолетни правонарушители. Част от родители не считат за необходимо да се явят при 

получаване на уведомителното писмо от комисията за насрачено възпитателно дело. 

Съдействие получаваме от РУ „Полиция” – Исперих, като компетентен орган за 

принудително им довеждане. Почти половина от  родителите са в чужбина, а децата им 

живеят при баби и дядовци, които нямат нотариално заверени пълномощни да 

представляват родителите.  

Трудности се срещат и при установяване на настоящ адрес на правонарушителите. 

Много от тях често сменят местопребиваването си, като не променят адресната си 

регистрация. Със съдействието на служба ГРАО и инспектор Детска педагогическа стая се 
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осъществява издирване по настоящ адрес за по-навременно разглеждане на постъпилите 

преписки и изпращането им по компетентност. 

 

 През 2021г. МКБППМН при Община Исперих  образува и разгледа 11 

възпитателни дела по постъпили 13 преписки срещу 14 малолетни и непълнолетни лица 

по повод следните извършени противообществени деяния: 

- кражба/ пари, имущество/      –  5 

- телесна повреда        –  2 

- унищожаване на имущество      –  2 

- бягства         –  1 

-  управление на МПС без правоспособност               –  3 

 

Мерките, които Комисията наложи са: 

- предупреждение – 8      

- поставяне под възпитателен надзор на родителите -2 

- поставяне под възпитателин надзор на обществен възпитател – 3 

- предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат – 2 

           По една от преписките възпитателно дело  прекратено на основание чл.13б от 

ЗБППМН. 

 

 

 

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

Таблица 21. 

Година Плануван брой 

обществени 

възпитатели, 

утвърдени от МФ по 

Закона за държавния 

бюджет 

Реално усвоени 

бройки обществени 

възпитатели за 

съответната година 

Изразходвани 

средства по 

Наредба №2 на 

ЦКБППМН 

2021 7 6 15 661 

2022 7 

Прогноза за 2023 7 

 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба 

№2 на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на 

обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар,            

м. юни, 2017 г. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

В началото на 2021г. на заседание на МКБППМН бяха утвърдени 6 обществени 

възпитатели. През отчетната  година  един обществен възпитател  преустанови своята 

дейност поради преминаване на нова работа.  През годината възпитателите са работили 

общо с  14 деца, от които: новопоети -12 / по  чл.13 т.5 , по чл.41, ал.2/ и 2 деца, които са 

поставени под надзор  през 2020 година  без да е изтекъл  законоустановения срок на 

наложената възпитателна мярка. 

2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От 

кого са организирани и по чия инициатива?  

През отчетната година,  предвид епидемична обстановка в България, свързана с 

разпространението на COVID-19, не се провеждаха квалифиционни дейности с 

обществените възпитатели. 

3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 
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 4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно 

изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на 

обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. 

юни, 2017 г.  

4.1. Брой изготвени оценки. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): През 2021г. ежемесечно  се изготвяше индивидуална оценка на 

извършената  дейност от обществените  възпитатели. За отчетния период са изготвени 52 

оценки. 

4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението 

превишава очакванията). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 През 2021година  един обществен възпитател  получил  „оценка 1“ за работа  си през 

отделни   месеци, като се включваше в мобилни  екипи, които информираха и приканваха  

възрастни хора, деца и младежи да спазват инструкциите и разпоредбите, свързани  с 

разпространението на новия вирус. 

4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло 

отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): 

 Три  обществени възпитателя  са получавали  оценка 2 за изпълнение  на пряката 

си корекционно-възпитателна дейност през годината. Въпреки трудностите успяха бързо 

да се адаптират към новата реалност и да преминат към работа в електронна среда за 

определено време. 

4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не 

винаги отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Три обшествени възпитатели са получавали оценка 3  за изпълнение  на дейността 

си през годината през отделните месеци поради количествени показатели. 

 

4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в 

значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ 

подобрение). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Няма  обществени възпитатели получили оценка 4 през годината. 

4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не 

отговаря на изискванията). (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете 

редове): 

 

Няма  обществени възпитатели получили оценка 4 през годината. 

 
VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.  

1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на 

общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. 

Констатации и резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

На територията на община Исперих няма СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и приюти за 

безнадзорни деца.  

 

2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за 

непълнолетните (чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 През отчетната година на територията на община Исперих непълнолетни не бяха 

наемани на работа 

3. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно 

посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, 
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дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. 

Участие на местната комисия при кризисни интервенции в екипи по 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви 

или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

  С цел опазване  сигурността и защита на децата от региона през 2021г.,  

периодично  се провеждаха полицейски операции. Извършени са  и 10  проверки в 

районите на учебните заведения. 

По инициатива на МКБППМН,  съвместно с МВР и отдел „Закрила на детето“ 

беше извършена  проверка  относно посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни 

и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след 22.00 часа.   Не 

бяха установени такива лица със или без придружител. 

 

3. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване 

на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати 

резултати.  

 

Членовете на МКБППМН  по инициатива на отдел   „Закрила на детето“ бяха 

включени в мобилна група  за установяване на скитащи и просещи деца. По време на 

проверки такива деца не са установени. 

 

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

МКБППМН не среща проблеми при осъществяването на контролната дейност. 

6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и 

за какви нарушения? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 

Не имало необходимост от сезиране на компетентните органи. 

 

VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД МЕСТНИ И 

ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ТЯХНАТА СОЦИАЛНА 

ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ (АКО ИМА ТАКИВА)? (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

 няма изготвени. 

 

VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН. 

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-

възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и 

организации: 

1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

 Във връзка с осъществявания контрол от страна на Районна прокуратура върху 

дейността на МК по разглеждане  на възпитателни дела, периодично се подава 

информация за наложените възпитателни мерки, както  и за причините за прекратяване  на 

дела  по чл.13б от закона. 

2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и 

др. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

 

На територия на община Исперих няма Център за личностно развитие. 
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3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети 

дейности за тяхното преодоляване. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове):  Няма такива. 
 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) 

комисия и теми, включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от 

бюджета на МКБППМН.  (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

Предвид  създалата се  в страната  извънредна  епидемиологична  обстановка, 

свързана с разпростанението  на  COVID -19, не беше възможно  осъществяването на 

редица предвидени мероприятия и събития. Същите ще бъдат заложени за изпълнение  

през следващата 2022 година. 

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

Няма проведени. 

3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и 

членове на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други 

организации. Ако няма такива, моля, посочете причините! (Попълнете на компютър. 

Ако е необходимо, добавете редове):  

През отчетната година никой не е участвал в квалификационни форми на 

ЦКБППМН или други организации.  

 Причините: пандемична обстановка, липса на покани или тяхно недостигане до 

секретаря на  МКБППМН. 

 

Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: 

1 400 лева. 

 

ХI. Планувани за 2021 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на 

ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН. (Попълнете на компютър. 

Ако е необходимо, добавете редове): 

 

    Планувани средства по Наредба №3 на ЦКБППМН – 2 500 лв. 

  Председател на тричленния състав  е общински служител, протоколист на 

възпитателните дела  е секретар  на МКБППМН.  Служители на общинска администрация  

не получават възнаграждения по Наредба №3. 

 

Предвид това са изплатени възнаграждения само на трима членове на МК по 

Наредба № 3. Обща сума – 392 лева. /предимно за изготвяне на доклади/. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Моля, председателите на комисиите за становище. 

 

Д-р Ферай Ахмедова– за председател на ПК по « Образование, култура и 

духовни дейности“ 

На заседание на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

18.02.2022г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 
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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. 

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 

18.02.2022г. 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 „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка да 
бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 
Гюнел Мюсреф – за председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.02 

.2022г. от 13.30ч след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

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 18.02.2022г. от 13.30ч след  разглеждането на докладната записка  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 3 3 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. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения, предложения 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 26 26 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 319 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема за сведение отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община 

Исперих през 2021. 

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

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

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

О Т Ч Е Т 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА  2021г. 

 

 

 
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, РАЙОННА) 

КОМИСИЯ 

1.  Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6, 

ал. 2 от ЗБППМН). Съставът на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Исперих отговаря на 

изискванията съгласно чл.6, ал.1 и 2 от ЗБППМН.  

През 2021г.  състав на Местната комисия за БППМН  е същият, какъвто  и през 

2020г.  а.и. / определен със Заповед № 32/ 06.01.2020г. на Кмета на община Исперих / 

          Председател:  –  Аксел Мехмед Кючюк  -  Зам. -кмет на Община Исперих; 

               Секретар:  - Татяна  Анатолиевна Николова 
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               Членове: 

 1.  Весела Георгиева  - ИДПС към РУ на МВР гр. Исперих; 

           2.  Стела Грозева Петрова – Началник отдел „ЗД”  в  дирекция „СП”  – Исперих;  

           3.  Севим Адем Махмуд  - Секретар на  Община Исперих; 

           4.  Исмаил Айдън Исмаил – Директор дирекция „ХД”- Община Исперих; 

           5.  Налян Свиленова  Христова – старши юрисконсулт в дирекция „АОИГРАО“; 

           6.  Пламен Цанев Петров – зам. директор  на  ОУ “В.Априлов”- гр.Исперих; 

           7. Тургай  Назиф  Нури -  учител в ПГ по  СС “Хан Аспарух”- гр.Исперих; 

           8.  Катя Николова Бочева – начален учител в ОУ”В. Априлов”- гр.Исперих. 

            

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – щатен или нещатен; на служебни 

(ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения. 

 Длъжността секретар на Местната комисия е щатна съгласно чл.6, ал.3 от Закона 

за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Не е 

спазено изискването на ПМС 51/2006г. и секретарят не е преминал на служебни 

правоотношения по Закона за държавния служител. 
 

 
 
ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 

1. Реализирани дейности от Вашата комисия: 

1.1. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, 

приет с Решение на МС № 373 от 05.07.2017 г. 

1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от 

МКБППМН (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 По Механизма за съвместна работа  на институциите  по обхващане  и задържане  

в образователна система  на деца  и  ученици в задължителна  предучилищна  и училищна  

възраст в екипите  има включени  членове на МКБППМН е те са посетили за 2021г.  86 

семейства. 

 

1.2. Работа с педагогическото ръководство. 

Таблица 1. 

Брой срещи Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители 

                 3 Няма направени такива заявки  през 2021 година 

  Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

1.3.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, 

педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

Таблица 2. 

Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца Теми 

2 Нарастваща 

агресия при 

учениците 
 Забележка: Попълнете на компютър. Ако е  необходимо, добавете редове. 

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете 

данни (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

През изминалата  отчетна година не са осъществявани взаимодействия с 

Обществените съвети към училища. 

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 
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1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници 

и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. 

Таблица 3. 

 Брой на участниците Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 

Родители 10 Срещи с родители на ученици, застрашени от 

отпадане от училищната система. 

Настойници 2 Срещи с обществени възпитатели. 

Попечители   
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или 

попечителство. 

Таблица 4. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

- - - 
Забележка: Попълнете на компютър.  

1.5.3. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с 

жп-транспорта в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до 

председателите и секретарите на МКБППМН (Попълнете на компютър):   

Таблица 7. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция” 2  

Брой разпространени материали -  

Брой на информационните кампании в училищата -  

Брой публикации в медиите -  

Брой съвместни мероприятия с НПО -  

 

1.6. Консултации по заявки на родители реализирани от МКБППМН. 

1.6.1. Брой деца преминали консултации. 

 

Таблица 8. Индивидуални консултации.  

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

 3 4 

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

  

 3 2 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

 - 1 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

 - - 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  

 - - 

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

  

 - - 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

Таблица 9. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца за Малолетни Непълнолетни 
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асоциално поведение 

 - - 

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

  

 - 1 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

 - - 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

 - - 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  

 - - 

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

  

 - - 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 

Таблица 10. Индивидуални консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

13 4 9 
Забележка: Попълнете на компютър. 

Таблица 11. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

11 4 7 
Забележка: Попълнете на компютър.      

 Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

- -- - 
Забележка: Попълнете на компютър. 

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

- - - 
Забележка: Попълнете на компютър. 

1.6.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на 

техните извършители. 

Таблица 14. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

- - - 
Забележка: Попълнете на компютър.  

 

2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към 

Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за 

предоставяне на мерки за закрила и социални услуги. 

Таблица 16. 

Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 

1 1 - 
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3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  

Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни. (Попълнете 

на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове): 

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни 

заведения, са осъществени. 

Таблица 17. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

Забележка: Попълнете на компютър. ):  нямаме настанени деца. 
 

3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, 

чиито деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на 

престоя в тези заведения. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете 

редове): Нямаме такива деца.  

4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, 

пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени. 

Таблица 18. 

 Брой дейности Видове дейности 

СПИ - - 

ВУИ - - 

ПД - - 

Приюти за безнадзорни 

деца 

- - 

Условно осъдени - - 
Забележка: Попълнете на компютър.  Нямаме такива деца. 

 

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи 

непълнолетни в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на 

условно осъдени в съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 

25.09.2009 г.). Дейности, предприети за повишаване на тяхната квалификация, 

професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при 

намирането на работа. Постигнати резултати.  

Регистърът е създаден, поддържа се, но нямаме такива категории непълнолетни 

през 2021 година. 

Таблица 19. 

 

Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълно-

летни 

 

Общ 

брой 

 

Брой 

продължили 

образованието 

си 

Брой на 

обхванати в 

обучения и 

програми за 

квалификация 

Брой на 

професионално 

ориентирани и 

консултирани 

 

Брой на 

започналите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

- - - - - 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

- - - - - 

Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

- - - - -- 
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от ПД 

Условно 

осъдени 

- - - - - 

Осъдени на 

пробация 

- - - - - 

Забележка: Попълнете на компютър. 

 

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените 

и осъдените на пробация непълнолетни. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове):  

 Информация за условно  осъдените и осъдените на пробация непълнолетни се 

получава от РС- Исперих след изпратено искане за подобна информация, както  и чрез 

уведомителни писма, изпратени  от Областна служба „Изпълнение на наказанията” до 

МКБППМН. 

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 

пробация непълнолетни. 

 Брой случаи 

Информация от съда 0 

Справки на секретаря на МК  в съда 2 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
4. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

Възпитателните дела се образуваха в едномесечния срок, посочен в Закона.  Години 

наред при разглеждането им един от основните проблеми е неявяване на лицата, които 

задължително трябва да присъстват на възпитателното дело – родители и малолетни или 

непълнолетни правонарушители. Част от родители не считат за необходимо да се явят при 

получаване на уведомителното писмо от комисията за насрачено възпитателно дело. 

Съдействие получаваме от РУ „Полиция” – Исперих, като компетентен орган за 

принудително им довеждане. Почти половина от  родителите са в чужбина, а децата им 

живеят при баби и дядовци, които нямат нотариално заверени пълномощни да 

представляват родителите.  

Трудности се срещат и при установяване на настоящ адрес на правонарушителите. 

Много от тях често сменят местопребиваването си, като не променят адресната си 

регистрация. Със съдействието на служба ГРАО и инспектор Детска педагогическа стая се 

осъществява издирване по настоящ адрес за по-навременно разглеждане на постъпилите 

преписки и изпращането им по компетентност. 

 

 През 2021г. МКБППМН при Община Исперих  образува и разгледа 11 

възпитателни дела по постъпили 13 преписки срещу 14 малолетни и непълнолетни лица 

по повод следните извършени противообществени деяния: 

- кражба/ пари, имущество/      –  5 

- телесна повреда        –  2 

- унищожаване на имущество      –  2 

- бягства         –  1 

-  управление на МПС без правоспособност               –  3 

 

Мерките, които Комисията наложи са: 

- предупреждение – 8      

- поставяне под възпитателен надзор на родителите -2 

- поставяне под възпитателин надзор на обществен възпитател – 3 
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- предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат – 2 

           По една от преписките възпитателно дело  прекратено на основание чл.13б от 

ЗБППМН. 

 

 

 

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

Таблица 21. 

Година Плануван брой 

обществени 

възпитатели, 

утвърдени от МФ по 

Закона за държавния 

бюджет 

Реално усвоени 

бройки обществени 

възпитатели за 

съответната година 

Изразходвани 

средства по 

Наредба №2 на 

ЦКБППМН 

2021 7 6 15 661 

2022 7 

Прогноза за 2023 7 

 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба 

№2 на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на 

обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар,            

м. юни, 2017 г. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

В началото на 2021г. на заседание на МКБППМН бяха утвърдени 6 обществени 

възпитатели. През отчетната  година  един обществен възпитател  преустанови своята 

дейност поради преминаване на нова работа.  През годината възпитателите са работили 

общо с  14 деца, от които: новопоети -12 / по  чл.13 т.5 , по чл.41, ал.2/ и 2 деца, които са 

поставени под надзор  през 2020 година  без да е изтекъл  законоустановения срок на 

наложената възпитателна мярка. 

5. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От 

кого са организирани и по чия инициатива?  

През отчетната година,  предвид епидемична обстановка в България, свързана с 

разпространението на COVID-19, не се провеждаха квалифиционни дейности с 

обществените възпитатели. 

3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 

 4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно 

изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на 

обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. 

юни, 2017 г.  

4.1. Брой изготвени оценки. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): През 2021г. ежемесечно  се изготвяше индивидуална оценка на 

извършената  дейност от обществените  възпитатели. За отчетния период са изготвени 52 

оценки. 

4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението 

превишава очакванията). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 През 2021година  един обществен възпитател  получил  „оценка 1“ за работа  си през 

отделни   месеци, като се включваше в мобилни  екипи, които информираха и приканваха  

възрастни хора, деца и младежи да спазват инструкциите и разпоредбите, свързани  с 

разпространението на новия вирус. 
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4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло 

отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): 

 Три  обществени възпитателя  са получавали  оценка 2 за изпълнение  на пряката 

си корекционно-възпитателна дейност през годината. Въпреки трудностите успяха бързо 

да се адаптират към новата реалност и да преминат към работа в електронна среда за 

определено време. 

4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не 

винаги отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Три обшествени възпитатели са получавали оценка 3  за изпълнение  на дейността 

си през годината през отделните месеци поради количествени показатели. 

 

4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в 

значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ 

подобрение). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Няма  обществени възпитатели получили оценка 4 през годината. 

4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не 

отговаря на изискванията). (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете 

редове): 

 

Няма  обществени възпитатели получили оценка 4 през годината. 

 
VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.  

1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на 

общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. 

Констатации и резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

На територията на община Исперих няма СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и приюти за 

безнадзорни деца.  

 

2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за 

непълнолетните (чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 През отчетната година на територията на община Исперих непълнолетни не бяха 

наемани на работа 

3. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно 

посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, 

дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. 

Участие на местната комисия при кризисни интервенции в екипи по 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви 

или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

  С цел опазване  сигурността и защита на децата от региона през 2021г.,  

периодично  се провеждаха полицейски операции. Извършени са  и 10  проверки в 

районите на учебните заведения. 

По инициатива на МКБППМН,  съвместно с МВР и отдел „Закрила на детето“ 

беше извършена  проверка  относно посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни 

и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след 22.00 часа.   Не 

бяха установени такива лица със или без придружител. 
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6. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване 

на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати 

резултати.  

 

Членовете на МКБППМН  по инициатива на отдел   „Закрила на детето“ бяха 

включени в мобилна група  за установяване на скитащи и просещи деца. По време на 

проверки такива деца не са установени. 

 

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

МКБППМН не среща проблеми при осъществяването на контролната дейност. 

6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и 

за какви нарушения? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 

Не имало необходимост от сезиране на компетентните органи. 

 

VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД МЕСТНИ И 

ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ТЯХНАТА СОЦИАЛНА 

ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ (АКО ИМА ТАКИВА)? (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

 няма изготвени. 

 

VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН. 

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-

възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и 

организации: 

1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

 Във връзка с осъществявания контрол от страна на Районна прокуратура върху 

дейността на МК по разглеждане  на възпитателни дела, периодично се подава 

информация за наложените възпитателни мерки, както  и за причините за прекратяване  на 

дела  по чл.13б от закона. 

3. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и 

др. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

 

На територия на община Исперих няма Център за личностно развитие. 

 

3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети 

дейности за тяхното преодоляване. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове):  Няма такива. 
 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) 

комисия и теми, включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от 

бюджета на МКБППМН.  (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

Предвид  създалата се  в страната  извънредна  епидемиологична  обстановка, 

свързана с разпростанението  на  COVID -19, не беше възможно  осъществяването на 

редица предвидени мероприятия и събития. Същите ще бъдат заложени за изпълнение  

през следващата 2022 година. 
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2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

Няма проведени. 

3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и 

членове на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други 

организации. Ако няма такива, моля, посочете причините! (Попълнете на компютър. 

Ако е необходимо, добавете редове):  

През отчетната година никой не е участвал в квалификационни форми на 

ЦКБППМН или други организации.  

 Причините: пандемична обстановка, липса на покани или тяхно недостигане до 

секретаря на  МКБППМН. 

 

Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: 

1 400 лева. 

 

ХI. Планувани за 2021 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на 

ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН. (Попълнете на компютър. 

Ако е необходимо, добавете редове): 

 

    Планувани средства по Наредба №3 на ЦКБППМН – 2 500 лв. 

  Председател на тричленния състав  е общински служител, протоколист на 

възпитателните дела  е секретар  на МКБППМН.  Служители на общинска администрация  

не получават възнаграждения по Наредба №3. 

 

Предвид това са изплатени възнаграждения само на трима членове на МК по 

Наредба № 3. Обща сума – 392 лева. /предимно за изготвяне на доклади/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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

Относно: Кандидатстване по процедура за набиране на проектни предложения за 

финансиране от Фонд „Социална закрила“, компонент 1 „Придобиване на дълготрайни  

активи, текущо поддържане на материална база и изграждане  на нова, реконструкция  и 

модернизация на съществуваща  материална база за предоставяне  на социални услуги“ 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Кючюк. 

 

Аксел Кючюк –  заместник кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

       Със Заповед № РД-25-2/01.02.2022 г. на Министъра на труда и социалната политика е 

утвърдена процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд 

„Социална закрила“. 

       По процедурата се набират проектни предложения по две направления: 
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1. Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни  активи, текущо поддържане на 

материална база и изграждане  на нова, реконструкция  и модернизация на 

съществуваща  материална база за предоставяне  на социални услуги“; 

2. Компонент 2 „Подкрепа за осъществяването на социална дейност и /или за 

постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на 

социалните предприятия“. 

Компонент 1 е създаден за подобряване на условията на живот на групи в 

неравностойно положение чрез обновяване или създаване на подходяща и ефективна 

социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги, както и за подобряване 

качеството на реализираните дейности и др. Допустимата максимална сума, отпускана от 

Фонд „Социална закрила“ е 50 000 лв. с ДДС за изпълнение на строително-ремонтни 

дейности. 

        Община Исперих възнамерява да кандидатства с проектно предложение по 

Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни  активи, текущо поддържане на материална 

база и изграждане  на нова, реконструкция  и модернизация на съществуваща  материална 

база за предоставяне  на социални услуги“ с проектно предложение „Модернизиране и 

ремонт на тоалетни и бани на ЦНСТ 1 и ЦНСТ-2 в КСУДС „Лудогорие“, гр. 

Исперих“,  с което да се подобри качеството на обслужване на потребителите на 

социалната услуга.  

         Необходимата сума за реализиране на проекта е в размер на 37 766,99 лв. с ДДС, 

като съгласно условията за кандидатстване по процедурата минимум 10 % от общия 

бюджет по проекта трябва да бъде собствено финансиране от кандидата. Сумата, която 

следва да осигури община Исперих е в размер на 3776,67лв. с ДДС. 

 

         В съответствие с Условията за кандидатстване по процедура за набиране на проектни 

предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“, Община Исперих следва да 

представи Решение на Общински съвет - Исперих относно съгласие за кандидатстване и 

осигуряване на не по-малко от 10 % от общия бюджет по проекта като собствено 

финансиране. 

 

       

         С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.4, ал.1 и &1 от Заключителни разпоредби на Методика за 

разпределение на средствата по фонд „Социална закрила“ 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства пред Фонд „Социална закрила “ с 

проектно предложение „Модернизиране и ремонт на тоалетни и бани на ЦНСТ 1 и 

ЦНСТ-2 в КСУДС „Лудогорие“ - гр.Исперих“ по Компонент 1 „Придобиване на 

дълготрайни  активи, текущо поддържане на материална база и изграждане  на нова, 

реконструкция  и модернизация на съществуваща  материална база за предоставяне  на 

социални услуги“. 

2. Дава съгласие Община Исперих да осигури като съфинансиране по проекта сума в 

размер на 10 %  от общия бюджет по проекта. 
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       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 – 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 

18.02.2022г. 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 „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка да 
бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Исмаил 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 18.02.2022г. от 14.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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 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 26 26 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 320 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.4, ал.1 и &1 от Заключителни разпоредби на Методика за 

разпределение на средствата по фонд „Социална закрила“ 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства пред Фонд „Социална закрила “ с 

проектно предложение „Модернизиране и ремонт на тоалетни и бани на ЦНСТ 

1 и ЦНСТ-2 в КСУДС „Лудогорие“ - гр.Исперих“ по Компонент 1 „Придобиване 

на дълготрайни  активи, текущо поддържане на материална база и изграждане  на 

нова, реконструкция  и модернизация на съществуваща  материална база за 

предоставяне  на социални услуги“. 

2. Дава съгласие Община Исперих да осигури като съфинансиране по проекта сума в 

размер на 10 %  от общия бюджет по проекта. 

 

       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 – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Предварително съгласие за учредяване на право на строеж за изграждане 

на фотоволтаична електрическа централа в полза на „Сънрайс Електрик“ ООД. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

С писмо от 03.02.2022год. до община Исперих, „Сънрайс Електрик“ООД с адрес 

гр.София, ул.“Стефан Караджа“ №10 с управител Ивайло Тошев Петков депозира своето 

инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала 9,5МВт с 

цел производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. 

Електроцентралата се предвижда да се изгради в поземлен имот №32874.13.171 – частна 

общинска собственост с площ 114 376 кв.м. 

 „Сънрайс Електрик“ООД предлага и се ангажира след изграждането и въвеждането 
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в експлоатация на ФЕЦ да предостави безвъзмездно на Община Исперих 500 МВтч 

електроенергия годишно за срок, съответстващ на експлоатационния срок на централата. 

Електрическата енергия, която ще достави инвеститорът ще бъде придружена с гаранция 

за произход за ВЕИ енергия и ще даде възможност на общината да се определи като 

зелена. 

 С цел реализирането на инвестиционното намерение на „Сънрайс Електрик“ООД е 

необходимо на дружеството да се даде предварително съгласие за учредяване на 

възмездно право на строеж без провеждане на търг или конкурс за техническа подготовка 

на проекта. 

 Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11,ал.2 и чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, 

ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за 

енергетиката 
           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І. 1.Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж без 

търг или конкурс в полза на „Сънрайс Електрик“ООД, ЕИК 206798201 с управител 

Ивайло Тошев Петков, с адрес на управление гр.София, ул. „Стефан Караджа“ № 10 за 

изграждане на обект фотоволтаична електрическа централа върху поземлен имот № 

32874.13.171 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка тринадесет 

точка сто седемдесет и едно) с начина на трайно предназначение земеделска, с начина на 

трайно ползване за друг вид производствен, складов обект с площ 114 376  (сто и 

четиринадесет хиляди триста седемдесет и шест) кв.м с местонахождение гр.Исперих, 

местност „Мезар къшла“ при граници на имота: имоти с №32874.13.47; №32874.390.2; 

№32874.13.17; №32874.13.169; №32874.390.4; №32874.390.3; №32874.390.1; 

№32874.13.183; №32874.13.21; №32874.13.93 и №32874.13.51 съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 7097 от 09.02.2022год. 

2.Учредяването на право на строеж в полза на „Сънрайс Електрик“ООД, ЕИК 

206798201 с управител Ивайло Петков да се извърши след влязъл в сила подробен 

устройствен план – план за застрояване в  поземлен имот № 32874.13.171 по 

кадастралната карта на гр.Исперих. 

3.Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 24 (двадесет и четири) 

месеца от влизане в сила на настоящото решение на Общински съвет Исперих. 

 

ІІ. Дава съгласие Кмета на Община Исперих на основание чл.62, ал.8 от Закона за 

енергетиката да упълномощи инвеститора във връзка с приложимите процедури по Закона 

за устройство на територията, Закона за енергетиката и приложимите законови и 

подзаконови нормативни актове. 

  

 ІІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих  да извърши всички действия за правилното  

и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих.  

 

IV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград  в седем  дневен срок от приемането му. 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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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 18.02.2022г. от 

14.30ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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 Исмаил 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 18.02.2022г. от 14.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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 Фераим. 

 

Дамян Милев – за председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

18.02.2022г. от 154.30ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – 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 – за председател на ПК по « Образование, култура и 

духовни дейности“ 

На заседание на ПК по „ Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

18.02.2022г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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. 

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 

18.02.2022г. 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 „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка да 
бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Хамид. 

 

Гюнел Мюсреф – за председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 18.02 

.2022г. от 13.30ч след  разглеждането на докладната записка    

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – 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 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 18.02.2022г. от 13.30ч след  разглеждането на докладната записка  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 3 3 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. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 24.02.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Предварително съгласие за учредяване на право на строеж за изграждане 

на фотоволтаична електрическа централа в полза на „Сънрайс Електрик“ ООД. 

 

№          

              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 МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  За    П   

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН     

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ     

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  
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14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ 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 поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 321 

 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11,ал.2 и чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, 

ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за 

енергетиката 
           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І. 1.Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж без 

търг или конкурс в полза на „Сънрайс Електрик“ООД, ЕИК 206798201 с управител 

Ивайло Тошев Петков, с адрес на управление гр.София, ул. „Стефан Караджа“ № 10 за 

изграждане на обект фотоволтаична електрическа централа върху поземлен имот № 

32874.13.171 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка тринадесет 

точка сто седемдесет и едно) с начина на трайно предназначение земеделска, с начина на 

трайно ползване за друг вид производствен, складов обект с площ 114 376  (сто и 

четиринадесет хиляди триста седемдесет и шест) кв.м с местонахождение гр.Исперих, 

местност „Мезар къшла“ при граници на имота: имоти с №32874.13.47; №32874.390.2; 

№32874.13.17; №32874.13.169; №32874.390.4; №32874.390.3; №32874.390.1; 

№32874.13.183; №32874.13.21; №32874.13.93 и №32874.13.51 съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 7097 от 09.02.2022год. 

2.Учредяването на право на строеж в полза на „Сънрайс Електрик“ООД, ЕИК 

206798201 с управител Ивайло Петков да се извърши след влязъл в сила подробен 
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устройствен план – план за застрояване в  поземлен имот № 32874.13.171 по 

кадастралната карта на гр.Исперих. 

3.Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 24 (двадесет и четири) 

месеца от влизане в сила на настоящото решение на Общински съвет Исперих. 

 

ІІ. Дава съгласие Кмета на Община Исперих на основание чл.62, ал.8 от Закона за 

енергетиката да упълномощи инвеститора във връзка с приложимите процедури по Закона 

за устройство на територията, Закона за енергетиката и приложимите законови и 

подзаконови нормативни актове. 

  

 ІІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих  да извърши всички действия за правилното  

и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих.  

 

IV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград  в седем  дневен срок от приемането му. 

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот XXXIV-1373 в квартал 139 по 

регулационния план на гр.Исперих на собственика на законно построените сгради в 

имота.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

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

514/14.09.2021г. за закупуване на УПИ XXXIV-1373 в квартал 139 по регулационния план 

на гр.Исперих. По акта за частна общинска собственост № 7077/12.01.2022 год. площта  на 

имота е 725 кв.м. В имота има построени жилищна сграда с прилежащо мазе и гараж, 

собственост на Несибе Хайрула Бейрул-Сали по нотариален акт № 123, том V, рег.№ 

6623, дело № 668 от 2021г.  

    Съгласно Чл.35, ал.3, от Закона за общинската собственост  „Продажба на земя - 

частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се 

извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 

8, ал. 2.“ 

Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общинско имущество за 2022год. за продажба. 

   

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB8_%D0%B0%D0%BB2');
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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:  

  - изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен поземлен имот  XXXIV-1373(римско тридесет и четири тире хиляда 

триста седемдесет и три)  в квартал 139 (сто тридесет и девет) отреден за жилищно 

застрояване с площ 725 (седемстотин двадесет и пет) кв.м по регулационния план на 

гр.Исперих, одобрена със Заповед 25/29.01.2001г. на Кмета на общината, с 

местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Хаджи Димитър» № 11, община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: УПИ – II, УПИ - I, УПИ – XXXIII, УПИ – V от 

кв.139 и ул. „Хаджи Димитър“, съгласно АЧОС № 7077 от 12.01.2022г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 13.01.2022год., на собственика на законно построените 

сгради в имота Несибе Хайрула Бейрул-Сали от гр.Исперих, ул. «Борис Савов» № 31   

притежаваща  нотариален акт № 123, том V, рег.№ 6623, дело № 668 от 2021г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 6 581,00 (шест хиляди петстотин 

осемдесет и един) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  20.01.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 4 712,50 (четири хиляди седемстотин и 

дванадесет лева и петдесет стотинки) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 

6702000045/11.01.2022 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.  

 

  ІII. 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. 

 
Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте г-н Фераим 

 

Дамян Милев – за председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

18.02.2022г. от 154.30ч. след  разглеждането на докладната записка 
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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 Милев  

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 18.02.2022г. от 

14.30ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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 Исмаил 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 18.02.2022г. от 14.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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 към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 24.02.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот XXXIV-1373 в квартал 139 по 

регулационния план на гр.Исперих 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 МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  За    П   

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН     

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ     

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ 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  
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Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 322 

 

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:  

  - изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен поземлен имот  XXXIV-1373(римско тридесет и четири тире хиляда 

триста седемдесет и три)  в квартал 139 (сто тридесет и девет) отреден за жилищно 

застрояване с площ 725 (седемстотин двадесет и пет) кв.м по регулационния план на 

гр.Исперих, одобрена със Заповед 25/29.01.2001г. на Кмета на общината, с 

местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Хаджи Димитър» № 11, община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: УПИ – II, УПИ - I, УПИ – XXXIII, УПИ – V от 

кв.139 и ул. „Хаджи Димитър“, съгласно АЧОС № 7077 от 12.01.2022г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 13.01.2022год., на собственика на законно построените 

сгради в имота Несибе Хайрула Бейрул-Сали от гр.Исперих, ул. «Борис Савов» № 31   

притежаваща  нотариален акт № 123, том V, рег.№ 6623, дело № 668 от 2021г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 6 581,00 (шест хиляди петстотин 

осемдесет и един) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  20.01.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 4 712,50 (четири хиляди седемстотин и 

дванадесет лева и петдесет стотинки) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 

6702000045/11.01.2022 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.  

 

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

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
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 ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот I - 1324 в квартал 128 по 

регулационния план на гр.Исперих 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-

653/30.09.2021г. за закупуване на УПИ I-1324 в квартал 128 по регулационния план на 

гр.Исперих. По акта за частна общинска собственост № 7079/13.01.2022 год. площта  на 

имота е 632 кв.м. В имота има построени жилищна сграда с избено помещение и гараж, 

собственост на Исмет Мехмедов Татаров по нотариален акт № 23, том V, рег.№ 4052, дело 

№ 455 от 2009г.  

    Съгласно Чл.35, ал.3, от Закона за общинската собственост  „Продажба на земя - 

частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се 

извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 

8, ал. 2.“ 

  Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общинско имущество за 2022год. 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.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:  

  - изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен поземлен имот  I-1324(римско едно тире хиляда триста двадесет и 

четири)  в квартал 128 (сто двадесет и осем) отреден за жилищно застрояване с площ 632 

(шестстотин тридесет и два) кв.м по регулационния план на гр.Исперих, одобрена със 

Заповед 25/29.01.2001г. на Кмета на общината, с местонахождение на имота гр.Исперих, 

ул.«Хаджи Димитър» № 7, община Исперих, област Разград при граници и съседи: УПИ 

– XIX, УПИ - II от кв.128, ул. „Хаджи Димитър“ и ул.“Раковски“, съгласно АЧОС № 7079 

от 13.01.2022г., вписан в Агенцията по вписванията на 13.01.2022год., на собственика на 

законно построените сгради в имота Исмет Мехмедов Татаров от гр.Исперих, ул. 

«Хаджи Димитър» № 7,притежаващ  нотариален акт № 23, том V, рег.№ 4052, дело № 455 

от 2009г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 6 269,00 (шест хиляди двеста 

шестдесет и девет) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  20.01.2022 г.   
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3. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 435,20 (пет хиляди четиристотин 

тридесет и пет лева и двадесет стотинки) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка 

№ 6702000054/12.01.2022 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.  

 

  ІII. 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. 

 
Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

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 

18.02.2022г. от 154.30ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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 Милев  

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 18.02.2022г. от 

14.30ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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 г-н Исмаил 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 18.02.2022г. от 14.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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 към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 24.02.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот I - 1324 в квартал 128 по 

регулационния план на гр.Исперих 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 МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  За    П   

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН     

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ     

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  
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18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ 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 поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                       № 323 

 

 

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:  

  - изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен поземлен имот  I-1324(римско едно тире хиляда триста двадесет и 

четири)  в квартал 128 (сто двадесет и осем) отреден за жилищно застрояване с площ 632 

(шестстотин тридесет и два) кв.м по регулационния план на гр.Исперих, одобрена със 

Заповед 25/29.01.2001г. на Кмета на общината, с местонахождение на имота гр.Исперих, 

ул.«Хаджи Димитър» № 7, община Исперих, област Разград при граници и съседи: УПИ 

– XIX, УПИ - II от кв.128, ул. „Хаджи Димитър“ и ул.“Раковски“, съгласно АЧОС № 7079 

от 13.01.2022г., вписан в Агенцията по вписванията на 13.01.2022год., на собственика на 

законно построените сгради в имота Исмет Мехмедов Татаров от гр.Исперих, ул. 

«Хаджи Димитър» № 7,притежаващ  нотариален акт № 23, том V, рег.№ 4052, дело № 455 

от 2009г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 6 269,00 (шест хиляди двеста 

шестдесет и девет) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  20.01.2022 г.   
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3. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 435,20 (пет хиляди четиристотин 

тридесет и пет лева и двадесет стотинки) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка 

№ 6702000054/12.01.2022 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.  

 

  ІII. 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. 

 
 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот V - 2603 в квартал 3 по 

регулационния план на гр.Исперих на собственика на законно построените сгради в 

имота.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

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

691/27.10.2021г. за закупуване на УПИ V-2603 в квартал 3 по регулационния план на 

гр.Исперих с административен адрес гр.Исперих, ул. „Арда“ № 67. По акта за частна 

общинска собственост № 7078/13.01.2022 год. площта  на имота е 1 356 кв.м, като в него 

има построена жилищна сграда със застроена площ от 50 кв.м, собственост на Ахмед 

Ниязи Мехмед по нотариален акт № 65, том V, рег.№ 6170, дело № 780 от 2021г.  

    Съгласно Чл.35, ал.3, от Закона за общинската собственост  „Продажба на земя - 

частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се 

извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 

8, ал. 2.“ 

  Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общинско имущество за 2022год. 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.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, 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB8_%D0%B0%D0%BB2');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB8_%D0%B0%D0%BB2');
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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:  

  - изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен поземлен имот  V-2603 (римско пет тире две хиляди шестстотин и три)  

в квартал 3 (три) отреден за жилищно застрояване с площ 1 356 (хиляда триста петдесет 

и шест) кв.м по регулационния план на гр.Исперих, одобрена със Заповед 25/29.01.2001г. 

на Кмета на общината, с местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Арда» № 67, 

община Исперих, област Разград при граници и съседи: УПИ – IV, УПИ – XIII, УПИ -

XXII, УПИ- IX, УПИ- VI от кв.3 и ул. „Арда“, съгласно АЧОС № 7078 от 13.01.2022г., 

вписан в Агенцията по вписванията на 13.01.2022год., на собственика на законно 

построената сграда в имота Ахмед Ниязи Мехмед от с.Лъвино, ул. «Освобождение» № 

22,притежаващ  нотариален акт № 65, том V, рег.№ 6170, дело № 780 от 2021г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 12 029,00 (дванадесет хиляди 

двадесет и девет) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  20.01.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 8 814,00 (осем хиляди осемстотин и 

четиринадесет) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 6702000055/12.01.2022 

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.  

 

  ІII. 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. 

 
Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте г-н Фераим 

 

Дамян Милев – за председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

18.02.2022г. от 154.30ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 
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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 Милев  

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 18.02.2022г. от 

14.30ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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 Исмаил 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 18.02.2022г. от 14.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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 към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 24.02.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот V - 2603 в квартал 3 по 

регулационния план на гр.Исперих 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 МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  За    П   

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН     

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ     

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ 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 поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                       № 324 

 

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:  

  - изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен поземлен имот  V-2603 (римско пет тире две хиляди шестстотин и три)  

в квартал 3 (три) отреден за жилищно застрояване с площ 1 356 (хиляда триста петдесет 

и шест) кв.м по регулационния план на гр.Исперих, одобрена със Заповед 25/29.01.2001г. 

на Кмета на общината, с местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Арда» № 67, 

община Исперих, област Разград при граници и съседи: УПИ – IV, УПИ – XIII, УПИ -

XXII, УПИ- IX, УПИ- VI от кв.3 и ул. „Арда“, съгласно АЧОС № 7078 от 13.01.2022г., 

вписан в Агенцията по вписванията на 13.01.2022год., на собственика на законно 

построената сграда в имота Ахмед Ниязи Мехмед от с.Лъвино, ул. «Освобождение» № 

22,притежаващ  нотариален акт № 65, том V, рег.№ 6170, дело № 780 от 2021г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 12 029,00 (дванадесет хиляди 

двадесет и девет) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  20.01.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 8 814,00 (осем хиляди осемстотин и 

четиринадесет) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 6702000055/12.01.2022 

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.  

 

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

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от улична 

регулация, предаваеми към УПИ  IХ- 173 в квартал 19 по плана на с.Яким Груево 

/представляващ поземлен имот № 87285.501.173 по кадастралната карта на селото/, 

община Исперих, област Разград. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В администрацията на Община Исперих е постъпило заявление от Нуртен Джелил 

Куйджуклу от гр.Исперих, ул.“Ахинора“ № 19, община Исперих за закупуване на 

придаваеми идеални части от улична регулация към УПИ IХ-173 в квартал 19 по 

регулационния план на с.Яким Груево.  

С нотариален акт № 170, том VI, рег.№ 8878, дело № 870 от 2021год.  лицето    е 

собственик на УПИ IХ-173 в квартал 19 по регулационния план на с.Яким Груево. 

Съгласно регулационния план на селото към имота има придаваеми идеални части от 

улична регулация от 73 кв.м, за които е съставен Акт за частна общинска собственост  № 

7096/04.02.2022год.  По кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-18-

111/07.12.2021год. площта на поземлен имот № 87285.501.173, който е идентичен с 

поземлен имот IХ-173 в квартал 35 по регулационния план на с.Яким Груево е 4 424 кв.м. 

 Изготвена е оценка на пазарната стойност на общинските идеални части от 

независим лицензиран оценител, която възлиза на 205,00 лв. 

Разпореждането с  идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ IХ-

173 в квартал 19 по регулационния план на с.Яким Груево е включено в Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022год.  

 Прекратяването на съсобственост се извършва след Решение на Общински съвет, 

за което предлагам Общински съвет  Исперих да обсъди и приеме следните  
 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за 

закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в с.Яким Груево, община 

Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел -  прекратяване на 

съсобственост, създаване на условия за по-добро стопанисване на имота  и на основание 

чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2  от Закона за общинската собственост; 

чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет   Исперих  
     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Исперих и Нуртен 

Джелил Куйджуклу, с адрес гр.Исперих, ул. „Ахинора” № 19, община Исперих, област 

Разград чрез продажба на идеалните части от улична регулация, както следва: 

1. 73/4424  (седемдесет и три наклонена черта четири хиляди четиристотин 

двадесет и четири) кв.м идеални части от поземлен имот  №87285.501.173 (осемдесет и 

седем хиляди двеста осемдесет и пет точка петстотин и едно точка сто седемдесет и три) с 

начин на трайно ползване –ниско застрояване и обща площ на имота 4424(четири хиляди 

четиристотин двадесет и четири) кв.м с местонахождение с.Яким Груево, ул. „Антон 

Страшимиров“ № 18, община Исперих по кадастралната карта  на селото, одобрена  със 
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Заповед №РД-18-111/07.12.2021год. на ИД на АГКК, по предходен план парцел IX73, 

квартал 19, при граници на имота: поземлени имоти №87285.501.176; №87285.16.108; 

№87285.501.174; №87285.501.239; №87285.501.368 по Акт за частна общинска 

собственост № 7096 от 04.02.2022год. вписан в Агенцията по вписванията на 07.02.2022 г.   

 на съсобственика Нуртен Джелил Куйджуклу, притежаваща  останалите идеални части 

от имота, съгласно Нотариален Акт № 170, том VI, рег. № 8878, дело № 870 от 2021год.   

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

лицензиран оценител с оценка от  25.01.2022 г. в размер на 205,00 (двеста и пет ) лева. 

3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 166,40 (сто 

шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка № 6702000168/04.02.2022 г. издадено от отдел «МДТ»  при община 

Исперих. 

   

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на идеалните части да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ 

ремонт на социалната и техническата инфраструктура  в с.Яким Груево, община Исперих. 

  

    ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 

правилното   и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС  Исперих.  

 

ІV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

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 18.02.2022г. от 

14.30ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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 Фераим 
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Дамян Милев – за председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

18.02.2022г. от 154.30ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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 Исмаил 

 

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

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 18.02.2022г. от 14.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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 към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 24.02.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от 

улична регулация, предаваеми към УПИ  IХ- 173 в квартал 19 по плана на с.Яким Груево 

/представляващ поземлен имот № 87285.501.173 по кадастралната карта на селото/, 

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 МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  За    П   

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН     

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ     

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ 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 поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                       № 325 

 

Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за 

закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в с.Яким Груево, община 

Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел -  прекратяване на 

съсобственост, създаване на условия за по-добро стопанисване на имота  и на основание 

чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2  от Закона за общинската собственост; 

чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет   Исперих  
     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Исперих и Нуртен 

Джелил Куйджуклу, с адрес гр.Исперих, ул. „Ахинора” № 19, община Исперих, област 

Разград чрез продажба на идеалните части от улична регулация, както следва: 

1. 73/4424  (седемдесет и три наклонена черта четири хиляди четиристотин 

двадесет и четири) кв.м идеални части от поземлен имот  №87285.501.173 (осемдесет и 

седем хиляди двеста осемдесет и пет точка петстотин и едно точка сто седемдесет и три) с 

начин на трайно ползване –ниско застрояване и обща площ на имота 4424(четири хиляди 

четиристотин двадесет и четири) кв.м с местонахождение с.Яким Груево, ул. „Антон 

Страшимиров“ № 18, община Исперих по кадастралната карта  на селото, одобрена  със 

Заповед №РД-18-111/07.12.2021год. на ИД на АГКК, по предходен план парцел IX73, 

квартал 19, при граници на имота: поземлени имоти №87285.501.176; №87285.16.108; 

№87285.501.174; №87285.501.239; №87285.501.368 по Акт за частна общинска 

собственост № 7096 от 04.02.2022год. вписан в Агенцията по вписванията на 07.02.2022 г.   

 на съсобственика Нуртен Джелил Куйджуклу, притежаваща  останалите идеални части 

от имота, съгласно Нотариален Акт № 170, том VI, рег. № 8878, дело № 870 от 2021год.   

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

лицензиран оценител с оценка от  25.01.2022 г. в размер на 205,00 (двеста и пет ) лева. 

3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 166,40 (сто 

шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка № 6702000168/04.02.2022 г. издадено от отдел «МДТ»  при община 

Исперих. 

   

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на идеалните части да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ 

ремонт на социалната и техническата инфраструктура  в с.Яким Груево, община Исперих. 

  

    ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 

правилното   и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС  Исперих.  

 

ІV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне на собствеността върху поземлен имот с идентификатор 

61875.18.305 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Райнино, община 

Исперих на наследниците на Станка Петрова Иванова. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В Общинската администрация е постъпило Заявление с вх. № ОС-723/03.12.2021год. от 

Станка Йорданова Маринова - наследничка на Станка Петрова Иванова относно 

възстановяване правото на собственост върху земеделска земя – нива от 2,580 дка в 

землището на с.Райнино, община Исперих.   

 С писмо с вх. № ОС-723/2/17.12.2021г.  Общинска служба по земеделие –   Исперих 

изразява становище, че с  Решение № 258Р от 12.03.1998год. от Поземлена комисия 

гр.Исперих е признато по своята същност правото на собственост в съществуващи 

(възстановими) на терен реални граници върху нива от 2,580 дка, находящо се в 

землището на с.Райнино с планоснимачен номер 305, но с това решение реституционното 

производство по възстановяване на собствеността не е завършено. 

 Тъй като по преписката не е извършено настаняване, съгласно &27, ал.2, т.2 от ПЗР 

към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ наследниците на Станка Петрова 

Иванова следва да бъдат обезщетени със земеделска земя, собственост на Община 

Исперих. Предложението ни е това да е поземлен имот 61875.18.305, който по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Райнино, одобрени със Заповед РД-18-

31/03.06.2010г.  е с начин на трайно ползване Друг вид нива, с площ 2 566 кв.м  и с 

местонахождение с.Райнино, местност „Ясаци“, община Исперих. 

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 5153 от 

23.03.2012г. 

 Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

Във връзка със Заявление с вх. № ОС-723/03.12.2021год.  и писмо с вх. №ОС-

723/2/17.12.2021г. на Общинска служба по земеделие –  Исперих, на основание чл.21, ал.1, 

т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, 

параграф 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ   
           

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І. Предоставя собствеността върху имот общинска собственост, представляващ: 

поземлен имот № 61875.18.305 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет 

точка осемнадесет точка триста и пет) с начин на трайно ползване Друг вид нива с   площ 

2 566 кв.м, местност „Ясаци“, категория II, находящ се в землището на с. Райнино, 

община Исперих, област Разград, съгласно Акт за частна общинска собственост № 
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5153/23.03.2012 г., при граници и съседи: имот №61875.33.476; имот № 61875.33.318, имот 

№ 61875.18.352, имот № 61875.18.348 и  имот № 61875.18.306 на Общинска служба по 

земеделие –Исперих за възстановяване правото на собственост на наследниците на 

Станка Петрова Иванова. 

 

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

правилното  и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих.  

 

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, Областния 

Управител на Област Разград, Общинската служба по земеделие град Исперих  и на 

наследниците на Станка Петрова Иванова 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. 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте г-н Фераим 

 

Дамян Милев – за председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

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

18.02.2022г. от 154.30ч. след  разглеждането на докладната записка 

 

 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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 Милев  

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 18.02.2022г. от 

14.30ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 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 към вносителя. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 24.02.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Предоставяне на собствеността върху поземлен имот с идентификатор 

61875.18.305 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Райнино, община 

Исперих на наследниците на Станка Петрова Иванова. 

 
№          

              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 МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  За    П   

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН     

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ     

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

13. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

17. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

18. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

19. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

20. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

21. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

22. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ 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  
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Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 26 26 0 0 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

                       № 326 

 

Във връзка със Заявление с вх. № ОС-723/03.12.2021год.  и писмо с вх. №ОС-

723/2/17.12.2021г. на Общинска служба по земеделие –  Исперих, на основание чл.21, ал.1, 

т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, 

параграф 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ   
           

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І. Предоставя собствеността върху имот общинска собственост, представляващ: 

поземлен имот № 61875.18.305 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет 

точка осемнадесет точка триста и пет) с начин на трайно ползване Друг вид нива с   площ 

2 566 кв.м, местност „Ясаци“, категория II, находящ се в землището на с. Райнино, 

община Исперих, област Разград, съгласно Акт за частна общинска собственост № 

5153/23.03.2012 г., при граници и съседи: имот №61875.33.476; имот № 61875.33.318, имот 

№ 61875.18.352, имот № 61875.18.348 и  имот № 61875.18.306 на Общинска служба по 

земеделие –Исперих за възстановяване правото на собственост на наследниците на 

Станка Петрова Иванова. 

 

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

правилното  и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих.  

 

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, Областния 

Управител на Област Разград, Общинската служба по земеделие град Исперих  и на 

наследниците на Станка Петрова Иванова в седем  дневен срок от приемането му. 

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

В деловодството на Общински съвет Исперих не са постъпили питания, становища, 

предложения от граждани. 

 

 

 

ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Разни. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред? 

Заповядайте г-н Аргилов. 

 

Христо Аргилов – общински съветник от политически представената група  „ 

ГЕРБ“. 

Уважаеми г-н Председател, 

Уважаеми г-н Кмет, 

Уважаеми общински съветници, 

В чл.41 от Правилника за организацията и дейнстта на Общински съвет Исперих, 

неговите комисии и взаимодествието му с общинска администрация е записано „ 

заседанията на Общински съвет Исперих са открити и същите се излъчват онлайн на сайта 

на община Исперих“. 

Въпроса ми е защо не се излъчват заседанията на Общински съвет Исперих, и къкъв е 

проблема. Като Председател на Общинския съвет носите отговорност за неспазването на 

този правилник. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Аргилов. Много навременен и правилен  въпрос, отговора ще ни даде 

Сали Юмер – главен експерт ИТ. 

 

Сали Юмер – главен експерт ИТ в община Исперих. 

Наистина на последък заседанията не са отразени в сайта, за което вината е моя. 

Записите се обработват във формат МР4 и поради голямата ми ангажираност не успях да 

ги отразя в сайта, но в рамките на седмица  записите ще бъдат обработени и качени в 

сайта. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Димитров. 

 

Даниел Димитров – общински съветник от „ БСП“ 

Имам чувството , че всички говорим на различен език. Прочетете текста от 

правилника там е записано: „ заседанията се излъчват онлайн“. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Аргилов. 
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Христо Аргилов – общински съветник от политически представената група  „ 

ГЕРБ“. 

Уважаеми общински съветници, 

От ръководството на СНЦ „ Ахинора“ гр. Исперих, което от 08.07.2021г. е 

регистрирано в Министерството на културата да бъдат включени в бюджета на община 

Исперих за отпускане на субсидия. В това сдружение са включени дейности, като сборна 

група детска танцова школа, възрастова група и класически съвремени танци. Молбата на 

ръководството е те да бъдат  подпомогнати от общината и сумата, която искат да им бъде 

отпусната е в размер на 4 000лв. Средствата ще се използват за изяви на деца, които ще 

представят и бщина Исперих на фестивали.Нека при разглеждането на Бюджет 2022г. 

колегите общински съветници да подкрепят искането на СНЦ“ Ахинора“ за субсидия. 

 

Кмета на община Исперих г-н Белгин Шукри даде отговор – В община Исперих 

има постъпило искане от СНЦ „ Ахинора“ гр. Исперих. Ние всяка година им помагаме 

дали с транспорт или със средства. Смятам, че и тази година ще намерим начин да им 

бъдем полезни. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Други желаещи да взетношение. 

Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

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:  

 

 

 


