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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 51 
 

от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

02.02.2015г.  от 10.00 часа. 
 

 

Днес 02.02.2015г. / понеделник/ от 10.00 часа в заседателната залата  на Община Исперих се 

проведе редовно заседание на Общински съвет - Исперих. 

 

Заседанието бе открито от Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 

Уважаеми колеги, 

Преди да започнем заседанието на Общински съвет – Исперих, предлагам с 

едноминутно мълчание да отдадем почит на първия демократично избран президент доктор 

Желю Желев. Скромен и достоен във всяко свое действие. Президент на мирния преход и 

етническата толерантност. 

Моля колеги да почетем памета на президента Желев. 

/ всички присъстващи в залата отдадоха своята почит с едноминутно мълчание и 

ставане на крака/. 

 

Уважаеми общински съветници, 

 Общинска избирателна комисия – Исперих се е произнесла със свое Решение № 283 от 

19.02.2014г. и ще помоля Секретаря на Община Исперих да ни запознае с Решението. 

 Заповядайте г-жо Адем. 

  

Севим Адем – Секретар на Община Исперих 

 Уважаеми общински съветници, 

  Общинска избирателна комисия – Исперих   заличава Владислав Бончев Василев от 

кандидатската листа на ПП „ ГЕРБ” като общински съветник, избран с Решение № 282/ 

09.12.2014г. след като взе предвид постъпилото заявление с Вх. № 174/18.12.2014г. от 

горецитираното лице и анулира издаденото му удостоверение № 967/09.12.2014г. 

 Обевява за избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ ГЕРБ” Николай 

Тодоров Николов. 

/ Секретаря на Община Исперих връчи удостоверението на г-н Николов/ 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Уважаеми колеги, 

 Съгласно разпоредбата на чл.30, ал.1 от ЗМСМА правомощията на общинския съветник 

възникват от полагането на клетва. 

 Господин Николов готов ли сте да положите клетва като общински съветник? 

Ако сте готов заповядайте пред общинските съветници. 

 Господин Николов ще Ви помоля да повтаряте след мен клетвата. 
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 „ Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на 

страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Исперихска 

община и да работя за тяхното благоденствие” 

 Заклех се. 

 Моля подпишете се на клетвения лист. 

 / новия общински съветник се подписа/ 

 Заповядайте и заемете своето място. 

 

 Уважаеми общински съветници, 

Заседанието на Общински съвет – Исперих започна работа с 27 регистрирали се общински 

съветника от общо вече с новия общински съветник, който се закле преди малко станахме пак 29. 

По уважителни причини  с предварително подадено уведомление отсъстват колегите: Нехрин Яшар 

и Адил Решидов.  

На днешното редовно  заседание присъстват  Бейсим Басри - Кмета на Община Исперих, 

заместник кметовете на Община Исперих – г-жа Нехире Юмер, г-н Бейсим Руфад, г-н Илиян 

Дочков,  Секретаря на Община Исперих,  кметове по населени места и служители от общинска 

администрация. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

При наличието на 27 общински съветници е изпълнено изискването на чл.27, ал.3    от 

ЗМСМА, налице е необходимото мнозинство, можем да заседаваме редовно и да вземаме  законни 

решения, поради което откривам заседанието на Общински съвет- Исперих на  02.02.2015 година. 

 

/ Приложение поименен списък с положени подписи на общинските съветници присъствали 

на заседанието на ОбС – Исперих на 02.02.2015г./ 

 

Проекто дневния ред е пред Вас, също бе публикуван  и на интерснет страницата на  

Общински съвет – Исперих. 

Въпроси, допълнения, предложения имате ли? 

Няма. 

Предлагам да преминем към гласуване. 

 

 ЗА                                -   27 

                                                                                   ПРОТИВ                    -     0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -     0  

                                                                                   ПРИЕМА СЕ! 

 

 Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация Исперих, 

считано от 01.02.2015 г. в Изпълнение на проект „ Подобряване ефективността от работата на 

общинска администрация Исперих” по договор № 13-11-14 от 15.10.2013 г. 

 

2. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на Кмета на Община Исперих 

през 2014 година. 
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3. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно:Отчет на състоянието на общинска собственост и за резултатите от  нейното управление 

през 2014 година.  

 

4. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно:Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на жилищата – 

собственост на Община Исперих. 

  
5. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно:Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2015 година  

 

6. Докладна записка от Илиян Дочков Дочков – заместник Кмет на Община Исперих.  

Относно: Приемане на План за действие на Община Исперих за интеграция на ромите 2015-2020 

год. 

 

7. Предложение от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих 

Относно: дава съгласие за откриване на производство по издаване на общ  административен акт. 

Предмет на предложението и бъдещия общ административен акт   е одобряване  на план - сметка за  

разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци  и 

определяне на  размера на такса битови отпадъци за 2015г. в община Исперих. 

 

8. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Отчет на младежките дейности в Община Исперих за 2014г.  и приемане на План за 

действие на Община Исперих за 2015г. в изпълнение на Закона за младежта и Националната 

стратегия за младежта (2010-2020) 

 

9. Докладна записка от Атанас Дочев – Заместник председател на Общински съвет – Исперих. 

Относно: Определяне на упълномощен  представител на Общински съвет Исперих за  

извънредното общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „СВ. ИВАН 

РИЛСКИ – Разград” АД. 

 

10. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на поземл. Имот № 027182, ЕКАТТЕ 32 874, Местност  „ 

Коджа Екинлик” – Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград. 

 

11. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно:  Разработване на ПУП – ПЗ на  поземл. имот № 167101, ЕКАТТЕ 32 874, Местност  

“Юсек Юстю” – Землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград  

 

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

 

13.Разни 

 

Уважаеми колеги, предлагам да преминем към разглеждането на докладните. 
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ТОЧКА 1 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация Исперих, 

считано от 01.02.2015 г. в Изпълнение на проект „ Подобряване ефективността от работата на 

общинска администрация Исперих” по договор № 13-11-14 от 15.10.2013 г. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Басри. 

 

Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение на проект „Подобряване ефективността и ефикасността от работата на 

общинска администрация Исперих” по договор № 13-11-14/ 15.10.2013г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по оперативна Програма „Административен капацитет” 2007 – 

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд , Приоритетна ос І 

„Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, 

Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07., и с цел привеждане на структурата на Община Исперих в 

съответветствие с препоръктие от проведения функционален анализ, препоръките в одитния доклад 

на Сметна палата е необходимо да се извършат промени и реорганизация на администрацията. 

Освен това е необходимо да се съобарзи следното структуриране -  Дирекции с не по малко от два 

отдела, Дирекции без отдели и сектори. Предвид изискванията на чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, 

Общинският съвет одобрява общата численост и структура на общинската администрация, по 

предложение на Кмета на общината. 

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет  - Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

С цел изпълнение на дейност 3 ”Изготвяне на функционален анализна общинска 

администрация Исперих чрез прилагане на единна методология за провеждане на функционален 

анализ”  и препоръките от проведения функционален анализ , по проект „Подобряване  

ефективността и ефикасността от работата на общинска администрация Исперих” по Договор № 

13-11-14/15.10.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна Програма 

„Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален, на основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.3, ал.1,т.2 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет - Исперих за мандат 2011-2015г., във връзка с чл.4 от 

Закона за администрацията (ЗА), чл.11 и чл.12 от Наредба за прилагане на класификатора на 

длъжностите в администрацията (НПКДА) 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

 

1. Отменя Структурата на общинската администрация в община Исперих приета с Решение 

№90 по протокол № 15 от заседание на Общински съвет - Исперих проведено на 14.07.2012г. ; 

2. Одобрява общата численост и структурата на общинска администрация Исперих съгласно 

приложение№1; 

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да разработи и утвърди длъжностно разписание на 

общинската администрация, в рамките на одобрената от общински съвет Исперих численост на 

персонала и структурата по т.2 от настоящото решение; 
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Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

Моля за становището на председателите на ПК. 

           Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно заседание с ПК 

по “Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

внесе на заседание на ОбС. 

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет”,  ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 6 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

внесе на заседание на Общински съвет Исперих.  

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното съвместно заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”     

към Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа 

„за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да 

се внесе на заседание на ОбС. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от проведеното заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”      на 

28.01.2015г. от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се внесе  на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното съвместно  

заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК 

по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “ ПУКИ”  

на 28.01.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 5 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се  внесе   на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по „Финансии и 

бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред”, 

ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, на ПК по “Стопански дейности и европейско 

развитие” ПК по “Образование, култура и туризъм”  към  Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. 

от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 

членния състав на комисията излиза със становище  да се  внесе на заседание на ОбС. 

          Благодаря на председателите. 

          Имате ли въпроси към вносителя. Становища по докладната. 

          Заповядайте г-н Димитров. 

 

          Даниел Димитров – Председател на ПК по „ Законост и обществен ред” 

          Уважаеми колеги, 

         Предложения проект  за структура на Общинска администрация Исперих не 
съответства на изискванията на нормативните  документи, които уреждат  основните 
принципи на организация на нейната дейност- ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И  НАРЕДБА ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА в сила от 01.07.2012 
г.Приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. 
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Не зависимо, че в становището към проекто докладната записка от Айлин Шукриева 
.... са цитирани извадки от горецитираните нормативи, при анализ  и съпоставяне на 
посочените в докладната данни и изискванията на нормативната база  се установява, че в 
по голямата си част  изисквания не  са спазени . 
 

1. В противоречие на чл. 12 ал.1 от Наредбата за прилагане на класификатора на  

длъжностите в администрацията ,който посочва, че :“При разработването и 

утвърждаването на длъжностното разписание задължително се спазват следните 

нормативи за численост на администрацията:....... 

Т. 1. числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности, не може да  
надвишава 15 на сто от определената обща численост, като в общата численост на 
администрацията не се включват изборните длъжности и органите по чл. 19 от 
Закона за администрацията, техните заместници, а за общинските администрации - и 
кметските наместници“  
в приложение 1 към докладната записка  общата численост на администрацията е 
записана – 121, което на практика е общата щатна численост, а не тази на 
администрацията.  

 В  противоречие на горецитираната разпоредба  в общата численост на  

администрацията  неправилно са включени  изборните длъжности и органите по 

чл. 19 от ЗА и техните заместници, както и кметския наместник . 

 Би следвало от общата щатна численост -121 да се изведат 27 бройки- / 1  

кмет на община+3 зам.кметове+22 кмет.кметства+ 1 км.наместник/ и общата численост на 

администрацията да е 94  бройки. 

 
          2. В противоречие на чл. 12 ал.1 т. 1 от Наредбата за прилагане на КДА , 

 Неправилно в  приложение 1 към докладната записка, в раздел Първи „Изборни и  

ръководни длъжности“ – 32 броя  са обединени  изборни длъжности и 

административни. 

 Неправилно като ръководни длъжности са описани „звено за вътрешен одит „ с  

численост 2 броя и финансовия контрольор- 1 брой. Същите в класификатора на 

длъжностите в администрацията са определени като експертни. 

 Включването на секретаря на общината, главния архитект, както и звеното за  

вътрешен одит и финансовия контрольор в раздел „Изборни и ръководни длъжности“ е 

довело до изключването на тези административни бройки –общо 5, от общата численост 

на администрацията, което от своя страна е довело до невъзможност да се спазят 

нормативните изисквания  за съответните  пропорциите  в административните структурни 

звена.  

 Друг служител- не зависимо , че не е ръководен „Служитела по сигурността на  

информацията“ предвид особения му статут би следвало да се изведе от състава на 

съответното структурно звено. 

 
3.  В раздел втори  „обща администрация „  определената  численост -36 броя  е  в 
противоречие на чл.12 ал. 1т.4 от Наредбата за прилагане на КДА („Чл.12 ал.1 т. 4.  
„числеността на персонала в общата администрация в министерствата е до 30 на сто от 
общата численост на персонала, съответно до 35 на сто - за останалите администрации;“) 

 Дори и да се приеме разпределението , такова , каквото е предложено – 

общата администрация се явява 37 % , при допустима норма „до 35 % 
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/ 36 бройки спрямо 89 Общата численост на администрацията. Тази численост е   
предложена в докладната  , след като от 121 обща щатна численост са приспаднати 32 
бройки- посочени като „изборни и ръководни“ / 
 
4. В  противоречие на чл. 7,ал.1  т.8 от от ЗА  Звеното „администрация на кметства“, 
което в основните си функции се явява звено за административно обслужване  на 
населението- неправомерно е определено  като „специализирана администрация“ и 
е позиционирано в посочената като специализирана дирекция „Устройство на 
територията,инфраструктура,екология,общинска обственост,местни данъци и такси „  
Би следвало да се изведе , като самостоятелно структурно звено“Администрация на 
кметства „ и да не се включва към конкретна дирекция, а най малко в специализирана 
такава 

5. В  противоречие на чл. 7 ал. 1  от от ЗА  специализираната администрация - Отдел 
„Проекти „  е включена -към дирекция „Икономическо развитие и финанси“ – посочена като 
обща администрация.  

 Чл.  7 ал. 1 от ЗА ясно и недвусмислено посочва, кои структурни звена се определят  
като обща администрация и в този смисъл  администрацията в отдел „проекти“ не попада 
в този списък.  

 Противозаконно е  специализирана администрация , каквато е администрацията ,  
включена в отдел „проекти“ да бъде позиционирана  в  дирекция,  определа за обща 
администрация .  

 Би следвало това структурно звено – отдел „Проекти“ да бъде позиционирано в 

специализирана дирекция. 

6. В противоречие на чл. 7 ал.1  от ЗА 

 Отдел „Обществени поръчки „ специализирана администрация , неправилно е  
включена в състава на  дирекция „Аминистративно-информационно обслужване и 
обществени поръчки „- структурирана като обща администрация 

 Би следвало :  
отдел „Обществени поръчки „да бъде  включен в състав на специализирана дирекция 
 
 
 В заключение,  
следва да се отбележи, че като цяло са нарушени основни принципи при 
структурирането на администрацията. Не са съобразени нормативните изисквания, 
не са взети предвид  и поясненията , посочени в чл. 5 от ЗА  „ (Изм. - ДВ, бр. 24 от 
2006 г.) (1) Според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане на 
органа на държавна власт, администрацията е обща и специализирана. 
(2) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на органа 
на държавна власт като ръководител на съответната администрация, създава условия 
за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва 
техническите дейности по административното обслужване. 

(3) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията 
на органа на държавна власт, свързани с неговата компетентност .“  
Освен , че са нарушени драстично нормативните изисквания при стуркуриране на 
администрацията , Структурните й  звена са просто механично прегрупирани,  като единственото 
обяснение за това, е цитираното  в докладната записка уточнение , че се прави по препоръка на 
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проект „........“.В хода на обсъждането на новата структура, не бе предоставена въпросната 
препоръка, както и не бе дадено разяснение от страна на представителите на общинската 
администрация. 

На заседанието на комисиите не присъствах, бях заангажиран. Научих, че при 
разискванията по предложената структура е казано, че лидерите на политически представените в 
Общинския съвет партии са запознати със структурата и са постигнали съгласие. Да тази 
структура ни бе предоставена за да се запознаем и да се убедим, че е нужно да се  направи 
промяна, но ние поискахме препоръките. Не съм участвал в такова обсъждане като лидер на 
политическа партия. Когато общината тегли заем, и във същото време увеличава бройките , като 
секретарите  по кметства от половин щат минават на цял, това ако ви се вижда нормално за мен е 
унизително. Никой не се обоснова пред нас защо е нужно това. 
 Предлагам тези средства, които ще се предвидят за изплащане на секретарите по кметства 
да се предоставят на детските градини по селата, тъй като знаем, че там събираемостта на 
таксите е трудно и така ще се увеличи посещаемостта на децата. 
 Призовавам Ви да преразгледаме наново докладната, промените които  ще се направят да 
бъдат в посока на по хубаво  и по ефективно. 
 

         Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

         Благодаря г-н Димитров. 

         Други желаещи да вземат отношение по докладната. 

         Заповядайте г-н Ходжов. 

 

         Мехмед Ходжов – Кмет на с. Малко Йонково. 

         Уважаеми общински съветници, 

         Обръщам се към г-н Димитров.  

         Защо не бяхте толкова активни когато си дигахте хонорарите като общински съветници?  

Когато аз съм в общината или по други задачи извън населеното място както е сега, секретаря на 

кметството е там.  Защо го поставяте като политически въпрос. 

 

         Отговор. 

          Даниел Димитров – Председател на ПК по „ Законост и обществен ред” 

          Нека съблюдаваме Правилника за дейността на Общински съвет – Исперих г-н Председател. 

Кметовете имат съвещателен глас, а не да вземат отношение по докладната. По отношение на 

хонорарите ни, ние сме ги намалили с 10%. 

 

         Реплика. 

         Венелин Вутов – Председател на ПК по „ Образование, култура и туризъм” 

         Какво предлага г-н Даниел Димитров? 

         Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

         Заповядайте г-н Мехмед. 

         Сали Мехмед – Председател на ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

         Не съм присъствал на заседанието на постояните комисии. Господин Димитров направи 

обстойно изказване, но то бе политическо и има обратен ефект. Ние като политически представена 

група на ПП „ ДПС” не можем да спрем общинската администрация да прави промени. Аз няма да 

изпадна в конкретика. Призовавам Ви като  политически представена група  да подкрепите така 

внесената докладна записка от Кмета на общината относно: Одобряване на общата численост и 

структурата на общинска администрация Исперих, считано от 01.02.2015 г. в Изпълнение на проект 

„ Подобряване ефективността от работата на общинска администрация Исперих” по договор № 13-

11-14 от 15.10.2013 г. 

          

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 
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 Други желаещи да вземат отношение по докладната. 

 Заповядайте г-н Дочев. 

 

  Атанас Дочев – заместник председател на Общински съвет – Исперих. 

            Аз ще бъда кратък. Присъствах на заседанието на постояните комисии и там също  изказах 

своето виждане и несъгласие. 

            Една структура се прави за да се промени нещо към по добро. Не е ли редно от страна на 

кмета да има обширен анализ, обосновка защо се налага тази промяна. На заседание на постояните 

комисии г-н Кмета каза, че няма да има съкращения. Искаме нов отбор със стари играчи. Кое налага 

това. Питам какво ще напише Секретаря на общината в длъжностните характеристики. Тази 

структура е така омешена и е в пртиворечие със закона. Господин Димитров в продължение на 

няколко дни се готви за да ви изнесе законови факти с  които да покаже, че тази структура която ни 

се представя противоречи на  членове от закона. Предлагам да не я приеме сега, тази докладна да се 

преработи и ни се внесе на друга сесия. 

 

            Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

            Заповядайте г-н Вутов. 

 

  Венелин Вутов – Председател на ПК по „ Образование, култура и туризъм”. 

           Сигурен съм, че г-н Димитров се подготвил добре и аргументите му са законосъобразни.  Не 

искам да внасям политическа нотка както той го направи. Аз имам предложение към Кмета на 

общината, нека направим ново обсъждане на структурата с политическите  лидери. Ние не можем 

да гласуваме за нещо, което не е законосъобразно. 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-жо Каменарова. 

  

 Наталия Каменарова – общински съветник от групата на  ПП„БСП” 

 Няма ли някой от общинска администрация да ни отговори? 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Предлагам да прекратим дебатите. 

 Моля да преминем към гласуване. 

 

    ЗА                              -     18 

                                                                                   ПРОТИВ                    -     8 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -     1 

                                                                                   ПРИЕМА СЕ  

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 463 

 

          С цел изпълнение на дейност 3 ”Изготвяне на функционален анализна общинска 

администрация Исперих чрез прилагане на единна методология за провеждане на функционален 

анализ”  и препоръките от проведения функционален анализ , по проект „Подобряване  

ефективността и ефикасността от работата на общинска администрация Исперих” по Договор № 

13-11-14/15.10.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна Програма 

„Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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Европейския социален, на основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.3, ал.1,т.2 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет - Исперих за мандат 2011-2015г., във връзка с чл.4 от 

Закона за администрацията (ЗА), чл.11 и чл.12 от Наредба за прилагане на класификатора на 

длъжностите в администрацията (НПКДА) 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

 

1. Отменя Структурата на общинската администрация в община Исперих приета с Решение 

№90 по протокол № 15 от заседание на Общински съвет - Исперих проведено на 14.07.2012г. ; 

2. Одобрява общата численост и структурата на общинска администрация Исперих съгласно 

приложение№1; 

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да разработи и утвърди длъжностно разписание на 

общинската администрация, в рамките на одобрената от общински съвет Исперих численост на 

персонала и структурата по т.2 от настоящото решение; 

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

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

 

Настоящото Решение подлежи на обжалване  в 14 – дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

Приложение № 1 

 АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО 

Брой в 

структурни 

звена държавна 

отговорност 

Брой в 

структурни 

звена общинска 

отговорност 

Числ. общо 

 
ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
91,5 29,5 121 

І ИЗБОРНИ И РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ 31 1 32 

1 Кмет на община 1  1 

2 Кметове на кметства 22  22 

3 Кметски наместник 1  1 

4 Заместник-кметове на община 3  3 

5 Звено за вътрешен одит 1 1 2 

6 Финансов контрольор 1  1 

7 Главен архитект 1  1 

8 Секретар на община 1  1 

ІІ ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 24 9 33 

1 

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО 

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” /АИООП/ 

11 5 16 

 В т.ч. директор на дирекция 1  1 

 
Отдел „Административно обслужване и ГРАО” 8 2 10 

В т.ч. началник-отдел 1  1 

 
Отдел „Обществени поръчки” 2 3 5 

В т.ч. началник-отдел 1  1 

2 
ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И 

ФИНАНСИ” /ИРФ/ 
13 4 17 

 В т.ч. директор на дирекция 1  1 

 
Отдел „Бюджет и счетоводство” 6  6 

В т.ч. началник-отдел 1  1 
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Отдел „Проекти” 2 3 5 

В т.ч. началник-отдел  1 1 

 
Отдел „Човешки ресурси” 4 1 5 

В т.ч. началник-отдел 1  1 

ІІІ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 36,5 19,5 56 

1 ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 7 3 10 

 В т.ч. директор на дирекция 1  1 

2 

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, 

ЕКОЛОГИЯ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 

(УТИЕОСМДТ) 

29,5 16,5 46 

 В т.ч. директор на дирекция 1  1 

 
Отдел „Териториално и селищно устройство” 3 4 7 

В т.ч. началник-отдел 1  1 

 
Отдел „Общинска собственост” 6 2 8 

В т.ч. началник-отдел 1  1 

 
Отдел „Местни данъци и такси” 7 0 7 

В т.ч. началник-отдел 1  1 

3 
Структурно звено „Администрация на 

кметства” 
12,5 10,5 23 
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ТОЧКА 2 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на Кмета на Община Исперих 

през 2014 година. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Басри. 

Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

    Уважаеми общински съветници, 
    Настоящата докладна записка е изготвена в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на общината представя 

Годишен отчет за календарната 2014 година за изпълнението на разработената от него Програма за 

управление за срока на мандата.  

       Отчетът обхваща периода 1 януари - 31 декември 2014 година.  
Настоящият отчет представя работата на кмета на община Исперих и ръководената от него 

изпълнителна дейност на Общинска администрация - Исперих, извършени в съответствие с: 

 Програмата за управление на кмета (2012 – 2015 г.); 

 Общинският план за развитие (2014 – 2020 г.); 

 Националните, регионалните и местните планови /стратегически документи, попадащи в 

приложното поле на дейността и отчетния период; 

 Краткосрочните цели, отразени в бюджета на общината за 2014 г., свързани с гарантиране на 

финансова стабилност и реализиране на инвестиции за подобряване на социално – икономическото 

развитие на Община Исперих. 

       Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите последователни и 

систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените цели за настоящия мандат, 

продиктувани от стремежа за повишаване на стандарта на живот на жителите на общината:  

Създаване на условия за увеличаване конкурентноспособността на Община Исперих, чрез 

осигуряване на благоприятна среда. 

Повишаване потенциала на човешките ресурси и равнището на заетостта.  

Интензифициране на процесите на социална  интеграция в общината. 

Повишаване качеството на жизнената среда и намаляване на вътрешнообщинските различия 

между града и селата на Община Исперих. 

Засилване на местното самоуправление и развитие на гражданско  

общество. 

Приоритетите по които работихме: 

1.Работа по проекти. 

2.Инфраструктура.  

3.Събираемост на местните приходи. 

4. Образование и социални дейности. 

5.Намаляване на безработицата в общината. 

Всичко подробно е описано в докладната. Ако общинските съветници имат въпроси ще отговоря. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Моля за становището на председателите на ПК. 

 

           Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно заседание с ПК 

по “Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

внесе на заседание на ОбС. 
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           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет”,  ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 6 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

внесе на заседание на Общински съвет Исперих.  

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното съвместно заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”     

към Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа 

„за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да 

се внесе на заседание на ОбС. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от проведеното заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”      на 

28.01.2015г. от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се внесе  на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното съвместно  

заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК 

по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “ ПУКИ”  

на 28.01.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 5 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се  внесе   на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по „Финансии и 

бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред”, 

ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, на ПК по “Стопански дейности и европейско 

развитие” ПК по “Образование, култура и туризъм”  към  Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. 

от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 

членния състав на комисията излиза със становище  да се  внесе на заседание на ОбС. 

          Благодаря на председателите. 

         Има ли желаещи да вземат отношение по докладната относно: Годишен отчет за изпълнение 

на управленската програма на Кмета на Община Исперих през 2014 година. 

         Заповядайте г-жо Митева. 

         Росица Митева – общински съвтник от  ПП „ ГЕРБ”. 

         Уважаеми общински съветници, 

         Въпроса ми към Кмета на Община Исперих е: 

         Имате ли виждане и какво е предприела да направи общината за поддържането на  

градинките? 

         Другият ми въпрос е за поддържането на гробищния парк в града. Няма никаква подръжка и 

предлагам да бъде дадена на концесия. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих 

Заповядайте за отговор г-н Кмет. 

 

Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих. 

На първия въпрос за градинките в новия бюджет сме предвидили средства. На втория 

въпрос за гробищния парк заложили  сме десет човека да отговарят за чистотата на гробищния 

парк, но за предложението Ви  да се даде на концесия, аз съм съгласен внесете докладна и нека да 

бъде даден на концесия. 
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Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Други желаещи да вземат отношение по докладната записка има ли. 

Няма. 

Предлагам да преминем към гласуване. 

    ЗА                              -      27 

                                                                                   ПРОТИВ                    -      0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -      0 

                                                                                   ПРИЕМА СЕ  

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 464 

 

На основание  чл. 44, ал.5. от ЗМСМА 

 

Общински съвет Исперих 

РЕШИ : 

 

1. Приема годишния отчета за изпълнение на управленската програма на Кмета на Община 

Исперих през 2014 година. 

 

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

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

 

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на Кмета на Община 

Исперих през 2014 година. 

 
 

Период на отчета 

  

       Отчетът обхваща периода 1 януари - 31 декември 2014 година.  

 

        Институционална рамка 
Настоящият отчет представя работата на кмета на община Исперих и ръководената от него 

изпълнителна дейност на Общинска администрация - Исперих, извършени в съответствие с: 

 Програмата за управление на кмета (2012 – 2015 г.); 

 Общинският план за развитие (2014 – 2020 г.); 

 Националните, регионалните и местните планови/стратегически документи, попадащи в приложното 

поле на дейността и отчетния период; 

 Краткосрочните цели, отразени в бюджета на общината за 2014 г., свързани с гарантиране на 

финансова стабилност и реализиране на инвестиции за подобряване на социално – икономическото развитие 

на Община Исперих. 
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Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите последователни и 

систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените цели за настоящия мандат, 

продиктувани от стремежа за повишаване на стандарта на живот на жителите на общината:  

 Създаване на условия за увеличаване конкурентноспособността на Община Исперих, 

чрез осигуряване на благоприятна среда. 

 Повишаване потенциала на човешките ресурси и равнището на заетостта. 

Интензифициране на процесите на социална  интеграция в общината. 

 Повишаване качеството на жизнената среда и намаляване на вътрешнообщинските 

различия между града и селата на Община Исперих. 

 Засилване на местното самоуправление и развитие на гражданско общество. 

 

Действително 2014 година беше динамична година, в която местната власт последователно 

и систематично изпълняваше редица дейности от местно значение, които законът е предоставил в 

нейната компетентност, в сферата на общинското имущество, предприятия, финанси, данъци и 

такси, общинска администрация, устройството и развитието на територията на общината и на 

населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и 

комуналните дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното 

използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и 

архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма. 

Приоритетите по които работихме: 

1.Работа по проекти. 

2.Инфраструктура.  

3.Събираемост на местните приходи. 

4. Образование и социални дейности. 

5.Намаляване на безработицата в общината. 

Какво постигнахме: 

По отношение на оптимизиране на техническата инфраструктура: 

1.Програма за развитие на селските райони - 2007-2013 г.  

Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 

"Изграждане на социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск на територията 

на Община Исперих" - "Център за настаняване от семеен тип"  и  "Дневен център за деца с 

увреждания". 

Фаза на изпълнение: изпълнено строителство. 

Бюджет на проекта:  909 716 лв. без ДДС. 

Цел: повишаване качеството на живот на деца и младежи от институции и уязвими групи  от 

населението чрез подобряване на достъпа им до алтернативни грижи и услуги в среда  близка до 

семейната и в общността на територията на Община Исперих. 

2. Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" 

„Ремонт, включващ внедряване на мерки за енергийна ефективност и оборудване на пет 

детски заведения в Община Исперих /СМР и инженеринг/”. 

Фаза на изпълнение: изпълнено строителство. 

Бюджет на проекта: 1 246 907.лв. без ДДС. 

Цел: чрез прилагане на енергоспестяващи мерки /подмяна на дограма, рехабилитация на 

отоплителна инсталация, топлинна изолация на стени и др./ ще се повиши енергийната 

ефективност на обществените сгради. 

3. Програма за развитие на селските райони - 2007-2013 г. 
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Стратегия за местно развитие. Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места. 

Привлекателна жизнена среда - витални селища, зелена територия”. 

“Рехабилитация и благоустрояване на градски парк, гр. Исперих” 

Фаза на изпълнение: в процес на строителство. 

Бюджет на проекта : 369 675 лв. без ДДС. 

Цел: Благоустрояване на градски парк, чрез рехабилитация на парково пространство, 

изграждане на кът за срещи, комбинирана детска площадка и терен за организирани учебни 

художествено-творчески  занимания на открито. 

4. Програма за развитие на селските райони - 2007-2013 г. 

Мярка321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 

„Рехабилитация  на общински пътища на територията на Община Исперих” 

- Обект 1.Път RAZ 2047 с.Печеница – с.Делчево, участък от км 0+000 до км 1+ 635 

- Обект 2.Път RAZ 1042граница община Исперих – с.Бърдоква, участък от км 7+012 до км 

7+ 848 

- Обект 3.Път RAZ 1042 с.Бърдоква – с.Лудогорци, участък от км 8+550 до км 10+ 363 

Фаза на изпълнение: Одобрен – избран изпълнител. 

Бюджет на проекта : 1 511 211.88 лв. без ДДС. 

Цел: Подобряване на техническата инфраструктура на Община Исперих. 

5. Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г 

  Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” 

Проект „Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни 

хора и хора с увреждания в гр. Исперих”, сключен между Община Исперих, „Местна инициативна 

група – Исперих” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 Фаза на изпълнение: одобрен. 

Бюджет на проекта : 385 928.96 лв. без ДДС. 

Цел: Повишаване на качеството на живот на възрастни хора и хора с увреждания в Община 

Исперих чрез подобряване достъпа им до социални услуги. 

6. Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 

Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”  

Проект „Подобряване на център, предоставящ социални услуги за възрастни хора и хора с 

увреждания в гр. Исперих”, сключен между Община Исперих, „Местна инициативна група – 

Исперих” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

Фаза на изпълнение: одобрен. 

Бюджет на проекта : 109 713.17 лв. без ДДС. 

Цел: Повишаване на качеството на живот на възрастни хора и хора с увреждания в Община 

Исперих чрез подобряване достъпа им до социални услуги. 

7. Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 

Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”  

Проект „Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги -

Читалище „Елин Пелин 1930” с. Подайва; Читалище „Пробуда 1929” с. Свещари и Читалище 

„Н.Й.Вапцаров 1964” с. Малко Йонково”, сключен между Община Исперих, „Местна инициативна 

група – Исперих” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

Фаза на изпълнение: одобрен. 

Бюджет на проекта : 272 873.61 лв. без ДДС. 

Цел: Повишаване на качеството на живот на жителите на три населени места в Община 

Исперих, чрез обновяване и подобряване облика на съществуващи културни центрове.  

8. Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 

Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”  

Проект„Рехабилитация на парк „Владимир Друмев” в гр. Исперих”, сключен между Община 

Исперих, „Местна инициативна група – Исперих” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 



18 /94 

 

Фаза на изпълнение: одобрен. 

Бюджет на проекта : 72 095.15 лв. без ДДС. 

Цел: Подобряване на средата и качеството на живот на жителите на град Исперих  и 

повишаване на атрактивността на общинския център, което е предпоставка за социално-

икономическото развитие на общината. 

9. Министерство на регионалното развитие 

Проект ”Подобряване възможностите за долекуване на населението на Община Исперих 

чрез модернизация на МБАЛ - Исперих” ЕООД.  

Договор № BG16/РО001/4.1-05/2011/015 от 02.12.2013 г. 

Фаза на изпълнение: одобрен. 

Сключени договори с 13 изпълнители , в т.ч. 6 броя с членове на екипа, 1 бр. за доставка на 

оборудване, 1 бр. за изпълнение на СМР и 5 бр. за услуга. 

Бюджет на проекта : 2 013 817.08 лв., в т.ч. собствено участие 13 817.08 лв. 

Цел: Подобряване на медицинското обслужване и лечение в Община Исперих. 

10. Основен ремонт на път от IV-токласна пътна мрежа в Община Исперих/Старо Селище – 

Лудогорци/ - 151 190 лв. 

Основен ремонт на улица „Девети септември” с. Подайва - 89 998 лв.; 

Основен ремонт на улица ”Добруджа” с.Печеница -7 9 998 лв.; 

Основен ремонт на улица ”Светлина” с. Средоселци - 76 999 лв. 

Фаза на изпълнение: изпълнено строителство. 

Цел: Подобряване на техническата инфраструктура на Община Исперих. 

11. ОП “Околна среда 2007-2013 г.” 

Процедура BG161РО005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000 е.ж.”  

"Интегриран проект за водния цикъл на град Исперих”. 

Фаза на изпълнение: в процес на строителство. 

Бюджет на проекта : 49 768 510 лв. 

Цел: Осигуряване на по-добри условия за живот на населението в гр. Исперих чрез 

доизграждане на канализационната мрежа, реконструкция на част от съществуващата 

водоснабдителна система, реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ - гр. Исперих, в 

съответствие с изискванията на европейското и българското законодателство в областта на 

околната среда и в частност критериите, заложени в Директивите за питейната вода и Директивите 

за пречистване на градските отпадъчни води. Проектът има за задача подобряване качеството на 

водните ресурси, постигане необходимата степен на пречистване на отпадните води и степен на 

изграденост на канализационната мрежа, в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. 

12. През 2014 година Община Исперих успешно приключи изпълнението на одобрени проекти по 

ПУДООС: 

- „Почистване,  озеленяване и създаване на зона за отдих в Здравен комплекс - Исперих„ на 

стойност  9580.00 лева; 

  - „Обичам природата и аз участвам” в село Китанчево - на стойност 6 486.50 лв.; 

  - „Обичам природата и аз участвам” ОУ „Христо Ботев” с. Китанчево - на стойност 4999.94 

лв.; 

  -„Обичам природата и аз участвам” ЦДГ „Щастливо детство” гр. Исперих - на стойност 4956 

лв.; 

 - „Обичам природата и аз участвам” ЦДГ „Дора Габе” с. Лудогорци - на стойност 4933.00 

лв.; 

  - „Обичам природата и аз участвам” ЦДГ „Радост” с. Свещари – на стойност 4933.00 лв. 

Образование 
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Качественото образование продължава да е един от основните ни  приоритети. Човешкият 

капитал на нашата община  са днешните ученици. Шансът за успех и просперитет на всеки отделен 

гражданин пряко зависи от качеството на образованието, до което има достъп. Дейностите в 

сферата на образованието са регламентирани в нормативната уредба на МОН и действащата 

нормативна уредба на Община Исперих. Дирекцията работи в тясно сътрудничество и 

взаимодействие, както с РИО – гр. Разград, в областта на методическите указания и прилагане 

разпорежданията на законодателната уредба, така и с директорите и ръководствата на учебните 

заведения. През 2014 г. като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити функционираха 8 

общообразователни училища с общ брой ученици 2088 в 108 паралелки .Организирана е 

самостоятелна форма на обучение за 126 ученика,индивидуална форма за 4 ученика, ресурсно 

обучение за 39 ученика и по проект „Включващо обучение” за 20 ученика. В детските градини са 

обхванати 880 деца в 40 групи в ЦДГ и 4 яслени групи. Подготвителните групи към училища – 1 

брой с 20 деца. 

Социална политика 

Общинското ръководство води съзнателна и последователна политика в подкрепа на своите 

граждани, изпаднали в неравностойно положение. Съгласно разработения Годишен план за 

развитие на социалните услуги, основната задача на Община Исперих е планиране, развиване и 

предоставяне на качествени социални услуги . 

1. През 2014 г. на територията на Община Исперих функционира Дом за деца „Лудогорие” с 

капацитет 25 места и Комплекса за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, в който се 

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

 Преходно жилище 

 „Преходно жилище” /ПЖ/ е социална услуга в общността с капацитет 12 юноши и девойки.  

 

 Център за обществена подкрепа 

Център за обществена подкрепа е социална услуга в общността с капацитет 40 места, която 

предлага подкрепа на деца и родители за преодоляването на различни проблеми в съвместния им 

живот, подобряване на родителските умения и създаване на благоприятна семейна среда. Общ брой 

потребители, ползващи услугата, постъпили с направление от Отдел ”Закрила на детето”- 77. За 

предоставяне на услугата ЦОП е осигурен екип, състоящ се от двама социални работници и един 

психолог, които консултират и подкрепят семействата, подпомагат контактите им с други 

институции, съдействат за осигуряване на заетост, медицински консултации и лечение, 

осъществяват ежеседмични посещения в дома и съветват в насока справяне с родителските 

задължения. 

 

                   Център за настаняване от семеен тип 1 

Център за настаняване от семеен тип 1 /ЦНСТ/ е социална услуга – резидентен тип, която 

осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени от семействата им. Тя 

предоставя комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните потребности на децата и насочени 

към развиване на социална компетентност, подготовка за самостоятелен  живот, подкрепа в 

образованието, развиване на способности за организиране на свободното време. Услугата  ЦНСТ 1 

е с капацитет 12 деца. Предназначена е за деца на възраст от 3 до 10 години. 

              

Център за настаняване от семеен тип 2 

Предназначена е за деца на възраст от 11 до 18 години, като в някои случаи, по преценка на 

настаняващия орган се допуска настаняване на деца, на възраст не по-голяма от 20 години. Те се 

настаняват при условия и ред, определени в Закона за закрила на детето. Услугата  ЦНСТ 2 е с 

капацитет 12 деца. 

       През 2014 г. по Проект „Детство за всички” в град Исперих беше разкрит Дневен център за 

деца с увреждания с капацитет 48 места и в началото на 2015 г. предстои разкриване и на Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 12 места плюс 2 спешни. 
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        През отчетния период Община Исперих продължава да е партньор на АСП в изпълнение на 

Проект „И аз имам семейство”. Дейностите по проекта се осъществяват съгласно план – график по 

сключения договор.  

            През 2014 г. са утвърдени две професионални приемни семейства - с. Подайва и с. Лъвино. 

Към екипа по приемна грижа са направени 9 запитвания от граждани, но поради спиране на приема 

на заявления от АСП, няма подадени такива за 2014 г.  

           Домашен социален патронаж в гр. Исперих е заведение, в което социалните услуги се 

извършват в обичайната домашна среда. Предлаганите социални услуги са: 

 Доставяне на храна; 

 Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от патронирания; 

 Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко 

заболяване; 

 Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в 

дома или извън него; 

 Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, 

заплащане на електрическа енергия, телефон и други със средства на лицето; 

 Съдействие за изготвяне на необходимите документи заявяване на ТЕЛК. 

През 2014 г. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 114 лица от капацитет 170. 

      През 2014 г. Община Исперих реализира дейности по социална услуга „Обществена 

трапезария” на 90 лица. ДСП предостави храна за обяд включваща супа, основно ястие и хляб на 

два етапа. Първия етап от 02.01.2014 – 30.04.2014 г. на стойност 16  974 лв. Вторият етап от 

01.10.2014 – 31.12.2014 г. на стойност 12 627 лв. 

 По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се реализираха: 

 Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG 051PO001 – 5.2.09 „Алтернативи”, дейност „Личен асистент” за периода 

08.11.2010 г. – 31.12.2014 г. с бюджет 1 443 214, 46 лв.  

Общата цел е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез 

въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се 

разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”. 

Ползватели на услугата „Личен асистент” към 31.12.2014 г. са 110 потребители, обгрижвани 

от 105 лични асистенти. 

 Проект „Подкрепа за заетост” – 35 назначени лица за период от 9 месеца на длъжност – Портиер, 

продължаващи от 2013 г. и 29 назначени лица през 2014 г. за период от 6 месеца на същата длъжност 

Всички те са разпределени по населените места в Община Исперих. 

Целта на проекта е осигуряване на заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на 

труда.  

Представители на целевата група са: безработните лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” 

над 12 месеца; безработни с ниска професионална квалификация и образование, недостиг на умения.  

 

       По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” 

продължават трудовата си заетост 140 лица за период от 7 месеца - назначени през 2013 г.  до 

18.03.2014 г. По същата програма през 2014 г. бяха назначени 85 лица. 

Целта  на програмата е сигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, 

обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места в общополезни 

дейности. Повишаване на конкурентноспособността на безработни лица, обект на месечно социално 

подпомагане чрез включване в обучение за ограмотяване и придобиване на професионална 

квалификация. Повишаване на пригодността за заетост на лицата, обект на Програмата, чрез 
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включването им в дейности, водещи до повишаване на уменията и квалификацията. В Програмата 

се включват трудоспособни безработни лица, които са регистрирани в Дирекции "Бюро по труда” и 

са обект на месечно социално подпомагане. 

       По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” в 

Общинска администрация – Исперих продължава трудовата си заетост едно лице назначено на  

длъжност „Технически сътрудник” . 

       От 01.04.2014 г. до 01.10.2014 г. по Регионална програма „Поддръжка на гробищни паркове” 

бяха назначени 10 лица за период от 6 месеца. 

В програмата се включват безработни лица, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по 

труда” гр. Исперих. 

 По Проект „Компас” бяха назначени 2 лица за период от 3 месеца. 

Основна цел на програмата е активиране и подобрявяне пригодността за заетост на 

безработни младежи до 29 г., с подгрупа 25 г., без квалификация и с ниска мотивация за труд, и на 

лица над 50 г. 

       През отчетната 2014 год. по Национална програма „Сигурност” бяха назначени 22 лица на 

длъжност „Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред” за период от осем месеца. 

Основна цел на програмата е ограничаване на безработицата чрез осигуряване на заетост в 

дейности по опазване на обществения ред в населени места с високо равнище на безработица. 

Култура и спорт 

1. Министерство на регионалното развитие 

Община Исперих е бенефициент по проект „Исперих-Разград-Попово: Път на древни 

култури и традиции” Договор № BG161PO001/3.2-03/2012/001.  

Партньори са: Община Разград и Община Попово. 

Продължителност на проекта – 24 месеца (20.02.2013 г. - 20.02.2015 г.). 

Обща стойност на проекта – 481 830,24 лв., от които 24 091,52 лв. собствено съфинансиране 

от трите общини-партньори. 

Общата цел е развитие на регионален туристически продукт в общините Исперих, Разград и 

Попово, основан на природното, културно и историческо наследство и постигане на по-висока 

ефективност на регионалния маркетинг посредством прилагане на интегриран подход.  

2. Министерство на младежта и спорта 

Спортът е изключително важен за здравето и развитието на нашите деца. В тази връзка 

Министерството финансира със 7 200 лева за изграждането на спортни площадки, комбинирани за 

футбол на малки врати, тенис на корт, волейбол и хандбал в двора на гимназия „Васил Левски” гр. 

Исперих и в  село  Йонково. 

Относно осигуряване на ред и сигурност на територията на Община Исперих  

Социално превантивната дейност за предотвратяване на ограничаване на криминогенните 

фактори на територията на Община Исперих се извършва от МКБППМН, Детска педагогическа 

стая, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Исперих, РПУ – Исперих и обществени възпитатели. 

През 2014 година МКБППМН непрекъснато поддържаше връзка с училища на територията на 

общината, чрез индивидуални срещи с директорите на училища. При необходимост Местната 

комисия  консултира и педагогически съветници. Дейностите за ограничаване на криминалната 

активност на територията на Община Исперих включваха беседи на правни теми в часовете на 

класа, обходи по адреси и лекции, изнасяни по съгласуван график. Превенцията на отпадането от 

училище винаги е била основна задача в хода на индивидуалната работа с децата – работи се за 

повишаване мотивацията им за обучение и за развиване на уменията им чрез включване в различни 

извънкласни дейности. Постигнатите успехи в тази посока са много добри – само три от 

проявените непълнолетни не посещават училище. Членовете на Комисията и обществените 

възпитатели с цел превенция на асоциалното поведение на малолетните  и непълнолетните 
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провеждаха лекции и беседи в училищата  по проблеми от всекидневието на децата ни като: 

агресия, насилие, употребата и разпространението на наркотични и упойващи вещества, 

последиците от тютюнопушенето и алкохола, трафика на хора,  СПИН и други теми, поставяни от 

учителите или учениците. Деца, които преминаха през Детска педагогическа стая  и МКБППМН са 

насочвани  в спортни секции по волейбол, тенис, футбол, колоездене, за да бъде ангажирано 

свободното им време. Тези мерки се оказаха едни от най-ефективните за превенция на рецедиви 

при непълнолетните. 

Подобряване на административното обслужване на населението и оптимизиране на 

предлаганите услуги 
Целта на подобряването на административния капацитет е гарантиране на 

ефективна,професионална и насочена към гражданите и бизнеса администрация.  

1. Проект – ЕСФ – ОПАК „Подобряване на ефективността и ефикасността от работата на 

Общинска администрация - Исперих” Договор № 13-11-14/15.10.2013 г. 

Фаза на изпълнение: Одобрение на финален отчет от УО на ОПАК. 

Сума: 87 208.89 лева. 
 Цел: Оптимизиране на функциите на Общинска администрация - Исперих, чрез разработване на 

функционален анализ и въвеждане на ефективни методи за управление. 

 Подобряване на организацията и работните процеси в администрацията. 

 

2. Проект – ЕСФ – ОПАК „Заедно за открито,отговорно и ефективно управление на Община 

Исперих” Договор № 13-13-120/08.11.2013 г. 

 

Фаза на изпълнение: Приключен. 

Сума: 76 474.05 лева. 

Цел: Подобряване на механизмите за формиране на конкретни политики чрез широко консултиране с 

всички заинтересовани страни на територията на Община Исперих. 

Повишаване на капацитета на Общинска администрация - Исперих за създаване и прилагане 

на местни политики, правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при 

изпълнението им в координация и партньорство. 

Повишаване на обществената информираност и подобряване на действията за публичност и 

прозрачност в работата на Общинска администрация - Исперих, свързана с разработване и 

провеждане на местни политики. 

3. Проект – ЕСФ – ОПАК „Креативна и резултатна администрация на Община Исперих” 

Договор №М13-22-38/29.07.2014 г. 

Фаза на изпълнение: Одобрен. 

Сума: 179 687.65 лева. 

Цел: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на 

Община Исперих за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им. 

Развитие на модерна, иновативна, отзивчива, резултатна и толерантна администрация. 

Повишаване на мотивацията на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение 

на професионалните им задължения. 

Укрепване на капацитета на Общинска администрация - Исперих, чрез повишаване на 

знанията и уменията на служителите за ефективно изпълнение на задълженията им. 
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УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Завършвайки този отчет искам да благодаря на всеки един от вас за проявената активна 

позиция и добронамерена съпричастност към общите ни усилия да направим нашия град и нашата 

община едно по-добро място за живеене. 

 

 

 

 

ТОЧКА 3 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно:Отчет на състоянието на общинска собственост и за резултатите от  нейното управление 

през 2014 година.  

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Басри. 

 

Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми г-н Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

         Съгласно разпоредбите на чл. 66а от Закона за общинската собственост, чл.4, ал 2 от Наредба 

№5 на ОбС  - Исперих за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Кметът на общината  най малко един път в годината предоставя на Общинския съвет отчет за 

състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и 

категории. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

Въпроси, становища, предложения по отчета за състоянието на общинска собственост и за 

резултатите от нейното управление през 2014 година имате ли? 

Няма. 

         Моля за становището на председателите на ПК. 

           Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно заседание с ПК 

по “Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

приеме на заседание на ОбС. 

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет”,  ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 6 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

приеме на заседание на Общински съвет Исперих.  

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното съвместно заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”     

към Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа 

„за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да 

се приеме на заседание на ОбС. 
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         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от проведеното заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”      на 

28.01.2015г. от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се приеме  на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното съвместно  

заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК 

по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “ ПУКИ”  

на 28.01.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 5 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се приеме на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по „Финансии и 

бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред”, 

ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, на ПК по “Стопански дейности и европейско 

развитие” ПК по “Образование, култура и туризъм”  към  Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. 

от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 

членния състав на комисията излиза със становище  да се  приеме на заседание на ОбС. 

          Благодаря на председателите. 

Моля  колеги да преминем към гласуване. 

 

 

    ЗА                              -      27 

                                                                                   ПРОТИВ                    -      0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -      0 

                                                                                   ПРИЕМА СЕ  

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 465 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 66а от Закона за общинската 

собственост и съгласно чл.4, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество при община Исперих 

 

 

Общински съвет Исперих 

РЕШИ 

 

 

1. Приема отчета на състоянието на общинска собственост и за резултатите от нейното 

управление през 2014г. 

 

2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на Областния 

Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането им. 

 

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА СЪСТОЯНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2014г. 

 

 

В началото на всяка година Кметът на общината предоставя на Общински съвет отчет за 

изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество. 

Отчетът се изготвя съгласно чл.66а от Закона за общинската собственост чл.4, ал 2 от Наредба №5 

на ОбС  - Исперих за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

През отчетната финансова година анализите  в най систематизирана форма са: 

 Изготвени и разгледани на заседание на Общински съвет  - Исперих през 

календарната 2014год. 49 докладни записки свързани с общинска собственост; 

 Организирани и проведени през 2014г - 28 търгове, от които 7 за отдаване под наем 

на помещения  и поземлени имоти, 21 за продажба на имоти и движими вещи; 

 Реализирани приходи от продажби са на обща стойност 311 377,00 лева; 

 Реализирани приходи от наеми са на обща стойност 424 283,39 лева; 

 Реализирани приходи от продажба на дървесина са  на обща стойност 327 003, 76 

лева; 

 

 

Анализ на  състоянието на общинската собственост.  

През отчетната 2014 год. от длъжностните лица са изготвени 138 броя актове за общинска 

собственост, от които 20 броя за публична общинска собственост и 83 броя за частна общинска 

собственост. Тези документи са изготвени в резултат на направени изменения на регулационните 

планове и одобрени кадастрални карти на населените места. От регистрите за общинска 

собственост   са отписани 184 броя имоти поради извършени сделки, изпълнение на съдебни 

решения за възстановяване на  собственост и представени нотариални актове. 

В изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2014 год. приета с решение № 314/28. 01. 2014 год. на Общински съвет – Исперих 

и допълнена с решения №,№ 324/27.02.2014год.; 360/30.04.2014г; 371/19.05.2014; 391/21.07.2014г; 

405/23.08.2014г; 413/23.09.2014г; 431/25.11-2014г;  постъпилите приходи от управлението и 

разпореждането с  общинско имущество се групират в няколко раздела, а именно: 

 

І. Разпоредителни сделки с общински имоти. 

         1.Продажби на застроени поземлени имоти -   жилищни и нежилищни сгради -  през 

годината са  продадени 2 броя  имоти и приходите са в размер на  17 812,00  лева.  

1.1.Продажба на жилищна сграда на наемател, настанен по административен ред; 

- Апартамент №15, ул.„Хан Аспарух”, вх.А, бл.7 ет.4  при продажна цена в размер на 

13 264,00 лева. 

1.2. Продажба на идеални части от сграда от УПИ I -105  квартал 15 в с. Яким Груево на 

стойност 4 548 лева  

1.3.Продажба на застроени поземлени имоти, както следва: 

- УПИ ІХ- 64, квартал 14 в с. Йонково на стойност 1 848 лева.   

-  УПИ II- 25 квартал 33 в с. Йонково на стойност 3 360 лева. 

-  УПИ VI , квартал 53 в с. Драгомъж на стойност 3 024 лева. 

1.4.Продажба на идеални части от поземлени имоти, както следва: 

- от УПИ I – 426 квартал 45 в гр. Исперих на стойност 2 560.80 лева 

- от УПИ VIІ-47 квартал 1 в с. Делчево на стойност 1096.80 лева  

- от УПИ ІV-367 квартал 34 в с. Подайва на стойност 117.62 лева  

- от УПИ V-368 квартал 34 в с. Подайва на стойност 337.20 лева  

1.5. Продажба на земеделски поземлени имоти, както следва: 
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- имот №019087 в с. Бърдоква на стойност 1 101 лева 

- имот №019089 в с. Бърдоква на стойност 2 132 лева 

- имот №019146 в с. Бърдоква на стойност 1 218 лева 

- имот №019147 в с. Бърдоква на стойност 4 886 лева 

- имот №10015.16.45 в с. Вазово на стойност 471 лева 

- имот №10015.16.47 в с. Вазово на стойност 943 лева 

- имот №10015.16.38 в с. Вазово на стойност 471 лева 

- имот №10015.16.68 в с. Вазово на стойност 1 087лева 

- имот №012384 в с. Драгомъж на стойност 2 333 лева 

- имот №000072 в с. Делчево на стойност 30 191,12 лева 

- имот №24150.10.138 в с. Духовец на стойност 1 486 лева 

- имот №24150.10.137 в с. Духовец на стойност 1 430 лева 

- имот №24150.10.115 в с. Духовец на стойност 510 лева 

- имот №37010.66.16 в с. Китанчево  на стойност 872 лева 

- имот №37010.66.15 в с. Китанчево  на стойност 870 лева 

- имот №37010.61.4 в с. Китанчево  на стойност 4 277 лева 

- имот №014026 в с. Конево на стойност 2 255 лева 

- имот №014016 в с. Конево на стойност 4 960 лева 

- имот №014017 в с. Конево на стойност 4 822 лева 

- имот №014019 в с. Конево на стойност 3 223 лева 

- имот №014028 в с. Конево на стойност 108 лева 

- имот №041003 в с. Конево на стойност 440 лева 

- имот №000176 в с. Къпиновци на стойност 681 лева 

- имот №000177 в с. Къпиновци на стойност 442 лева 

- имот №000178 в с. Къпиновци на стойност 1782,65 лева 

- имот №010081 в с. Къпиновци на стойност 667 лева 

- имот №002003 в с. Лъвино на стойност 2 506 лева 

- имот №013024 в с. Лъвино на стойност 3 815 лева 

- имот №002149 в с. Лъвино на стойност 1 312 лева 

- имот №002005 в с. Лъвино на стойност 1 452 лева 

- имот №002004 в с. Лъвино на стойност 635 лева 

- имот №002239 в с. Лъвино на стойност 2 661 лева 

- имот №025109 в с. Лудогорци на стойност 3 979 лева 

- имот №010062 в с. Лудогорци на стойност 674 лева 

- имот №007422 в с. Лудогорци на стойност 4 770 лева 

- имот №002074 в с. Лудогорци на стойност 858 лева 

- имот №006405 в с. Лудогорци на стойност 1 019 лева 

- имот №006406 в с. Лудогорци на стойност 223 лева 

- имот №008348 в с. Лудогорци на стойност 1 118 лева 

- имот №008358 в с. Лудогорци на стойност 1 297 лева 

- имот №008359 в с. Лудогорци на стойност 293 лева 

- имот №007421 в с. Лудогорци на стойност 2 087 лева 

- имот №008367 в с. Лудогорци на стойност 1 591 лева 

- имот №006404 в с. Лудогорци на стойност 2 094 лева 

- имот №006171 в с. Лудогорци на стойност 830 лева 

- имот №006181 в с. Лудогорци на стойност 1 322 лева 

- имот №008363 в с. Лудогорци на стойност 998 лева 

- имот №028076 в с. Лудогорци на стойност 9 231 лева 

- имот №154567 в гр. Исперих на стойност 1 593 лева 

- имот №154568 в гр. Исперих на стойност 1 719 лева 

- имот №154560 в гр. Исперих на стойност 3 760 лева 
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- имот №154558 в гр. Исперих на стойност 3 089 лева 

- имот №037031 в гр. Исперих на стойност 1 147 лева 

- имот №154562 в гр. Исперих на стойност 4 266 лева 

- имот №009009 в гр. Исперих на стойност 1 309,68 лева 

- имот №009007 в гр. Исперих на стойност 1 354лева 

- имот №009010 в гр. Исперих на стойност 1332 лева 

- имот №010010 в гр. Исперих на стойност 2 948 лева 

- имот №149373 в гр. Исперих на стойност 1 977 лева 

- имот №149381 в гр. Исперих на стойност 3 458 лева 

- имот №009006 в гр. Исперих на стойност 688 лева 

- имот №009008 в гр. Исперих на стойност 354 лева 

- имот №009011 в гр. Исперих на стойност 756 лева 

- имот №009012 в гр. Исперих на стойност 713 лева 

- имот №009013 в гр. Исперих на стойност 220 лева 

- имот №009014 в гр. Исперих на стойност 672 лева 

- имот №009016 в гр. Исперих на стойност 661 лева 

- имот №010011 в гр. Исперих на стойност 315 лева 

- имот №010012 в гр. Исперих на стойност 395 лева 

- имот №010013 в гр. Исперих на стойност 338 лева 

- имот №012162 в гр. Исперих на стойност 448 лева 

- имот №018152 в гр. Исперих на стойност 370 лева 

- имот №008057 в гр. Исперих на стойност 729 лева 

- имот №010020 в гр. Исперих на стойност 146 лева 

- имот №008066 в гр. Исперих на стойност 693 лева 

- имот №46913.6.5 в с. М. Поровец на стойност 187 лева 

- имот №46913.6.7 в с. М. Поровец на стойност 228 лева 

- имот №46913.6.8 в с. М. Поровец на стойност 437 лева 

- имот №46913.6.12 в с. М. Поровец на стойност 560 лева 

- имот №46913.6.38 в с. М. Поровец на стойност 1 312 лева 

- имот №46913.6.40 в с. М. Поровец на стойност 2 322 лева 

- имот №46913.6.61 в с. М. Поровец на стойност 1 852 лева 

- имот №46913.6.57 в с. М. Поровец на стойност 1 139 лева 

- имот №46913.6.65 в с. М. Поровец на стойност 255 лева 

- имот №46913.6.166 в с. М. Поровец на стойност 494 лева 

- имот №46913.6.167 в с. М. Поровец на стойност 82 лева 

- имот №46913.6.169 в с. М. Поровец на стойност 142 лева 

- имот №46913.6.170 в с. М. Поровец на стойност 48 лева 

- имот №46913.6.13 в с. М. Поровец на стойност 485 лева 

- имот №46913.6.967в с. М. Поровец на стойност 391 лева 

- имот №46913.6.907 в с. М. Поровец на стойност 1 135 лева 

- имот №46913.6.937 в с. М. Поровец на стойност 397 лева 

- имот №46913.6.165 в с. М. Поровец на стойност 1 443лева 

- имот №46913.6.53 в с. М. Поровец на стойност 1 599 лева 

- имот №46913.6.163 в с. М. Поровец на стойност 116 лева 

- имот №46913.6.162 в с. М. Поровец на стойност 273 лева 

- имот №46913.6.52 в с. М. Поровец на стойност 913лева 

- имот №46913.6.82 в с. М. Поровец на стойност 867 лева 

- имот №46913.6.343 в с. М. Поровец на стойност 2 192 лева 

- имот №46913.6.344 в с. М. Поровец на стойност 2 136 лева 

- имот №46913.5.11 в с. М. Поровец на стойност 72 лева 

- имот №000048 в с. Йонково на стойност 3 833 лева 
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- имот №019014 в с. Печеница на стойност 1 340 лева 

- имот №014001 в с. Печеница на стойност 218 лева 

- имот №023014 в с. Печеница на стойност 2 309 лева 

- имот №003062 в с. Старо селище на стойност 2 811 лева 

- имот №65650.11.88 в с. Свещари на стойност 1 623 лева 

- имот №65650.11.89 в с. Свещари на стойност 1 654 лева 

- имот №65650.11.90 в с. Свещари на стойност 1 589 лева 

- имот №65650.7.38 в с. Свещари на стойност 1 420 лева 

- имот №65650.18.37 в с. Свещари на стойност 360 лева 

- имот №010017 в с. Средоселци на стойност 3 147лева 

- имот №010020 в с. Средоселци на стойност 8 635,20 лева 

- имот №010005 в с. Средоселци на стойност 1 203 лева 

- имот №010025 в с. Средоселци на стойност 659 лева 

- имот №010004 в с. Средоселци на стойност 607 лева 

- имот №049001 в с.Подайва на стойност 4 220 лева 

- имот №048016 в с.Подайва на стойност 3 094 лева 

- имот №010253 в с.Подайва на стойност 1 381 лева 

- имот №010254 в с.Подайва на стойност 2 647 лева 

- имот №130067 в с.Подайва на стойност 2 217 лева 

- имот №028013 в с.Подайва на стойност 2 728 лева 

- имот №130012 в с.Подайва на стойност 963 лева 

- имот №130068 в с.Подайва на стойност 683 лева 

- имот №080031 в с.Подайва на стойност 3 092 лева 

- имот №010384 в с.Подайва на стойност 2 115 лева 

1.6. Суми внесени по §4 от ПЗР от ЗСПЗЗ за продадени имоти на стойност 2828,95 лева. 

1.8 Право на надстрояване – учредено право на надстрояване в гр. Исперих на стойност 

7 100 лева. 

1.9. Продажба на транспортни средства  на стойност – 41 751.20 лева  

 

 ІІ. Отдаване под наем на общински имоти  
 

Постъпленията през отчетната година са в размер на 424 283,39 лева. По пера общинските 

наеми могат да се разглеждат, както следва : 

1.Отдаване под наем земя – годишния приход е в размер на  167 544,03 лева.   

  2.Отдаване под наем на общински жилища – приходите от този вид наем са  в размер на 21 

304,43 лева.  

   3.Отдаване под наем на нежилищни общински помещения, терени, дворни места, тротоарна 

площ и други – постъпленията през годината са в размер на 154 425,75 лева. 

4. Такси Общински пазар – приходите са в размер на 78 249,18 лева 

 

ІV.Обшински обекти, предоставени на концесия - от сключени 1 броя договор за водоеми 

годишния наем е в размер на 2 760 лева. 

 

 ІІІ.Приватизация 

  

През отчетната година няма приходи от приватизационни сделки. 

 

  V. Приходи от продажба на дървесина   -  327 003,76 лева. 
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ТОЧКА 4 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно:Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на жилищата – 

собственост на Община Исперих. 
 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г- н Кмет. 

 

Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 
Уважаеми общински съветници, 

Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба № 13 за условията и реда за 

установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища, по предложение на Кмета на община Исперих  с Решение на Общинския съвет се приема 

списъка с броя, вида, предназначението и местонахождението на  общинските жилища.   

За 2014 год. списъкът на общинските жилища е утвърден с Решение № 313 по протокол № 

37 от 28.01.2014 год. на ОбС - Исперих и е включвал 23 броя жилища за настаняване под наем; 1 

жилище за продажба чрез публичен търг, 1 жилище за продажба на наемател настанен по 

административен ред  и 5 ведомствени жилища.   

През 2014 год. е продадено едно жилище на наемател настанен по административния ред с 

адрес гр. Исперих, ул„Хан Аспарух”, бл.7, вх.А, ет.4,  Апартамент № 15 . 

 За предстоящата 2015 год. Жилищния фонд на община Исперих включва 29 броя жилища, 

както следва: 

- жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; 

- жилище за продажба на наемател, настанен по административен ред; 

- ведомствени жилища; 

Моля общинските съветници да приемат предложеното проекто решение към докладната за 

решение на днешното заседание. Благодаря. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Благодарим Ви и ние. 

Моля за становището на председателите на ПК. 

           Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно заседание с ПК 

по “Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

внесе на заседание на ОбС. 

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет”,  ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 6 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

внесе на заседание на Общински съвет Исперих.  

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното съвместно заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”     

към Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа 

„за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да 

се внесе на заседание на ОбС. 
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         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от проведеното заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”      на 

28.01.2015г. от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се внесе  на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното съвместно  

заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК 

по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “ ПУКИ”  

на 28.01.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 5 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се  внесе   на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по „Финансии и 

бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред”, 

ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, на ПК по “Стопански дейности и европейско 

развитие” ПК по “Образование, култура и туризъм”  към  Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. 

от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 

членния състав на комисията излиза със становище  да се  внесе на заседание на ОбС. 

 Благодаря на председателите. 

Има ли желаещи да вземат отношение по докладната. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 

Гласуването е поименно.  

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

редовна сесия на 02.02.2015г.– поименно гласуване 

 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно:Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на жилищата – 

собственост на Община Исперих. 
 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  - - - - 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  за - - п 

 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ за - - п 

 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН за - - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР за - - п 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ за - - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ за - - п 

 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ за - - п 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД за - - п 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ за -  п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ за - - п 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ за   п 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА за - - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД за - - п 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ за - - п 

16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА за - - п 
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17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ за - - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР - - - - 

19. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН за - - п 

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД за - - п 

21. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА за - - п 

22. САЛИ САЛИ МЕХМЕД за - - п 

23. САМЕДИН САЛИМ САБИТ за - - п 

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ за - - п 

25. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ за - - п 

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА за - - п 

27. ХАСАН ШАБАН ХАСАН за - - п 

28. ЯЛЧЪН АЛИОСМАН. МЕХМЕДАЛИЕВ за - - п 

29. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ за - - п 

 

 

 

 

    ЗА                              -      27 

                                                                                   ПРОТИВ                    -      0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -      0 

                                                                                   ПРИЕМА СЕ  

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 466 

 

За целесъобразното стопанисване на общинския жилищен фонд на община Исперих, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 4, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване жилищните 

нужди на граждани, настаняване под наем и продажба  на общински жилища 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

  І. Определя предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища в групи, 

както следва: 

1.Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. 

 

№ АОС Адрес Вид на 

жилището 

1. 29/14.03.2002 г. ЖК»В.Априлов»,бл.1,вх.Д,ет.6, ап.22 гарсониера 

2. 80/19.03.2002г. ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.А,ет.5, ап.19 гарсониера 

3. 24/31.01.2002 г. ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Д,ет.2, ап. 5 2-стаен 

4. 5/25.01.2002 г. ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б,ет.5, ап.13 2-стаен 

5. 20/31.01.2002 г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.5,вх.А,ет.3, ап.8  гарсониера 

6. 37/14.03.2002 г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б,ет.5, ап.39 боксониера 
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7. 9/30.01.2002 г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б,ет.4, ап.35 боксониера 

8. 958/20.01.2003г. ЖК»В.Априлов»,бл.13,вх.А,ет.1,ап.3 гарсониера 

9. 39/14.03.2002 г. ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Б,ет.5,ап.14 гарсониера 

10. 22/31.01.2002 г. Ул.»В.Левски»,бл.»Ливний»,ап.3 2-стаен 

11. 40/14.03.2002г. ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Б,ет.3, ап.8 гарсониера 

12. 23/31.01.2002 г. ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.Б,ет.3, ап.8 2-стаен 

13. 16/31.01.2002 г. ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.В,ет.5, ап.16 2-стаен 

14. 45/14.03.2002г. ЖК»В.Априлов»,бл.7,вх.Г,ет.1, ап.2 2-стаен 

15. 36/14.03.2002 г. ЖК»В.Априлов»,бл.14,вх.В, ет.5, ап.14 2-стаен 

16. 13/30.01.2002 г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.А,ет. 5, ап.18 гарсониера 

17. 12/30.01.2002 г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б,ет. 3,  ап.31 боксониера 

18. 1938/26.03.2008 г. ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.В,ет.6 ап.17 2-стаен 

19. 3/24.01.2002 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ЖК»В.Априлов»,бл.9,вх.А, ет.1, ап.2 2-стаен 

20. 1899/21.02.2008 г. ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б,ет.1, ап.3 3-стаен 

21. 6/25.01.2002 г. ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б, ет.5, ап.15 3-стаен 

22. 7/25.01.2002 г. ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.Д,ет.6 ап.13 2-стаен 

 
3.Жилища за продажба на наематели, настанени по  

административен ред  

№ АОС  Адрес Вид на 

жилището 

1. 21/31.01.2002 г. Жк »Васил Априлов»,бл.2,вх.Д,ет. 7, 

ап.15 

гарсониера 

 

 

 

 

4. Ведомствени жилища                        
№ АОС  Адрес Вид на 

жилището 

1. 33/14.03.2002 г. Ул.»В.Левски»,бл.»Плиска»,вх.В, ап.5 гарсониера 

2. 41/14.03.2002г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.3,вх.Б,ет.5,ап.28 2-стаен 

3. 18/31.01.2002 г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.5,вх.Б,ет.4,ап.26 гарсониера 

4. 14/30.01.2002 г. Ул.»Хан Аспарух», бл.2, вх.А, ет.5,ап.21 боксониера 

5. 11/30.01.2002 г. Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.А,ет.5, ап.19 боксониера 

6. 5778/11.07.2014г. Ул.»Хан Аспарух»,№22., вх.А,ет.4, ап.12А двустаен 

 

ІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 
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ТОЧКА 5 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно:Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2015 година.  

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост се 

изготвя ежегодно преди приемането на годишния бюджет на общината на основание чл. 8, ал. 9 от 

Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Исперих. Основната цел на 

Програмата е да гарантира ефективното управление и повишаването на приходите от 

стопанисването  на общинската собственост. 

 Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи - 

собственост на общината се извършва под контрола на Общинския съвет, съобразно разпоредбите 

на Наредба № 5 на Общински съвет – Исперих . 

Настоящата програма отразява намеренията на Община Исперих за управление и  

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост през 2015г. и съдържа:  

 Прогноза за очакваните приходи от продажби на имоти и вещи– частна общинска 

собственост. 

 Прогноза за очакваните приходи от наеми на имоти – общинска собственост 

 Прогноза за необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и 

разпореждането с общински имоти през годината.  

Предлагам Общински съвет – Исперих да приеме програмата.  

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

Имате ли въпроси по докладната. 

Моля за становището на председателите на ПК. 

           Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно заседание с ПК 

по “Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

внесе на заседание на ОбС. 

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет”,  ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 6 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

внесе на заседание на Общински съвет Исперих.  

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното съвместно заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”     

към Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа 

„за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да 

се внесе на заседание на ОбС. 
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         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от проведеното заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”      на 

28.01.2015г. от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се внесе  на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното съвместно  

заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК 

по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “ ПУКИ”  

на 28.01.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 5 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се  внесе   на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по „Финансии и 

бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред”, 

ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, на ПК по “Стопански дейности и европейско 

развитие” ПК по “Образование, култура и туризъм”  към  Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. 

от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 

членния състав на комисията излиза със становище  да се  внесе на заседание на ОбС. 

          Благодаря на председателите. 

         Нека да преминем към гласуване. 

 

    ЗА                              -      27 

                                                                                   ПРОТИВ                    -      0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -      0 

                                                                                   ПРИЕМА СЕ  

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 467 

 

 

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

общинската собственост и чл. 4 , ал. 1 от Наредба № 5 на ОбС – Исперих.     

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

 1. Приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 

година. 

 

 2. Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 година 

да бъде публикувана на Интернет – страницата на Община Исперих. 

 

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

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

 

  Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок пред 

Административен съд Разград по реда на  АПК. 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА 

 ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 

 

 

 ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ИМОТИ – ЧАСТНА 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

 

І . Продажба на незастроени дворни места с общ размер  38 000 лева. 

1. Незастроен поземлен имот № 03472.40.291 по кадастралната карта на с.Белинци с площ 

1147 кв.м  при цена 2000 лева. 

2. Незастроен поземлен имот II квартал 11 по плана  на с.Делчево с площ 924 кв.м   при цена 

1 700 лева. 

3. Незастроен поземлен имот ІІІ-414, квартал 66 по плана на с. Драгомъж   с площ 1017 кв.м 

при цена 2 000 лева. 

4. Незастроен поземлен имот №37010.90.545, с площ 1551 кв.м, по кадастралната карта на с. 

Китанчево при цена 2 500 лева. 

5..Незастроен поземлен имот №37010.90.546, с площ 1674 кв.м, по кадастралната карта на с. 

Китанчево при цена 2 800 лева. 

6. Незастроен поземлен имот VIII-105, кв. 6, с площ 1200 кв.м, по плана на с. Лъвино при 

цена 2 200 лева. 

7. Незастроен поземлен имот XI-106, кв. 6, с площ 1280 кв.м, по плана на с. Лъвино при цена 

2 400 лева. 

         8. Поземлен имот №46913.120.228 с площ 557 кв.м по кадастралната карта на с.Малък 

Поровец  при цена 1 500 лева. 

  9. Поземлен имот № 46913.120.49 с площ 664 кв..м по кадастралната карта на с.Малък 

Поровец  при цена 1 300 лева. 

10. Незастроен поземлен имот № 46913.120.499 с площ 754 кв.м по кадастралната карта на 

с.Малък Поровец   при  цена   1 500 лева.   

11. Незастроен поземлен имот № 46913.120.498 с площ 1724 кв.м по кадастралната карта на 

с. Малък Поровец   при  цена   3 000 лева.   

12. Незастроен поземлен имот № 46913.120.521 с площ 3310 кв.м по кадастралната карта на 

с. Малък Поровец   при  цена   6 000 лева.   

13. Незастроен поземлен имот № 46913.120.699 с площ 698 кв.м по кадастралната карта на с. 

Малък Поровец   при  цена   1 300 лева.   

14. Незастроен поземлен имот № 46913.120.700 с площ 683 кв.м по кадастралната карта на с. 

Малък Поровец   при  цена   1 300 лева. 

15. Незастроен поземлен имот ХІІ, квартал 15 по плана на с. Печеница   с площ 731 кв.м  при 

цена 1 400 лева. 

16. Незастроен поземлен имот VІІІ-92, квартал 18 по плана на с. Средоселци  с площ 1,200 

дка при цена 2 400 лева. 

17. Незастроен поземлен имот ХІІІ, квартал 13 по плана на с.Средоселци  с площ 0,660 дка 

при цена 1 300 лева. 

18. Незастроен поземлен имот ІV, квартал 34 по плана на с.Йонково  с площ 795 кв.м при 

цена 1400 лева. 

 

ІІ . Продажба на застроени дворни места с ОПС или законно построена в имота  сграда 

с общ размер 4 200 лева. 
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1. Застроен поземлен имот №15953.65.515, по кадастралната карта на с. Г.Поровец с площ 

979 кв.м. при цена 1 500лева. 

2. Застроен поземлен имот №65650.35.251, по кадастралната карта на с. Свещари с площ 976 

кв.м. при цена 1 500лева 

     3. Застроен поземлен имот X, кв.15, с площ 650 кв.м., по плана на с. Печеница при цена 1 200 

лева. 

 

III. Продажба на дворно място и сгради на стойност  480 000 лева. 

1. Парцел II в квартал 56, с площ 1189 кв.м, ведно с построената в имота пететажна масивна 

сграда ( Общежитие) в гр. Исперих, ул. „Арда”№12 при цена 140 000 лева. 

2.  Полумасивна сграда и земя в гр. Варна, местност “Манастирски рид” с обща площ 4980 

кв.м.  при цена от 340 000 лева. 

 

IV. Продажба на жилищна сграда с наемател, настанен по административен ред 

1.Апартамент №27, вх. 2, блок 2, жк. „Васил Априлов”, при продажна цена на стойност 15 000 лева.  

 

V . Ликвидиране на съсобственост с общ размер 300 лева.  

1.Продажба на 40/1200 идеални части от поземлен имот I – 209 в кв. 14 по плана на с . 

Лудогорци  в размер на 80 лева. 

2.Продажба на 110/840  идеални части от поземлен имот II – 209 в кв. 14 по плана на с . 

Лудогорци  в размер на 220  лева.  

 

VI. Продажба на земеделски земи с обща стойност 136 457 лева 

 

№ Населено място  № на имота Площ на 

имота в дка 

Прогнозно цена 

800 лв./дка 

1 с. Белинци  03472.10.37 0,760 608,00  

2 с. Белинци 03472.10.47 3,480 2784,00 

3 с. Белинци 03472.10.44 1,100 880,00 

4 с. Белинци 03472.10.45 0,560 448,00 

5 с. Вазово 10015.20.85 6,535 5228,00 

6 с. Вазово 10015.16.9 0,528 422,00 

7 с. Вазово 10015.16.11 0,528 422,00 

8 с. Вазово 10015.16.16 1,055 844,00 

9 с. Вазово 10015.18.59 3,375 2700,00 

10 с. Вазово 10015.20.145 2,967 2373,00 

11 с. Вазово 10016.16.63 0,610 488,00 

12 с. Вазово 10016.16.59 0,529 423,00 

13 с. Вазово 10016.16.56 0,528 422,00 

14 с. Голям Поровец 15953.23.32 5,000 4000,00 

15 с. Голям Поровец 15953.25.90 1,733 1386,00 

16 с. Голям Поровец 15953.19.35 3,748 2998,00 

17 с. Голям Поровец 15953.55.2 35,477 28 381,00  

18 с. Делчево 020006 3,842 3073,00 

19 с. Духовец 24150.29.2 3,097 2477,00 

20 с. Духовец 24150.42.133 3,183 2546,00 

21 с. Духовец 24150.10.366 5,723 4578,00 

22 с. Малко Йонково 036601 0,827 661,00 

23 с. Малко Йонково 037669 1,036 828,00 

24 с. Малко Йонково 037599 0,985 788,00 
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25 с. Малко Йонково 037600 0,280 224,00 

26 с. Малко Йонково 038787 1,654 1323,00 

27 с. Малко Йонково 038788 1,643 1314,00 

28 с. Малко Йонково 038789 3,836 3068,00 

29 с. Малко Йонково 041867 3,692 2953,00 

30 с. Малко Йонково 041868 2,079 1663,00 

31 с. Малко Йонково 028104 0,082 65,00 

32 с. Малко Йонково 028106 0,768 614,00 

33 с. Конево 014029 1,882 1505,00 

34 с. Конево 021001 3,706 2964,00 

35 с. Конево 021002 3,012 2409,00 

36 с. Конево 021003 5,554 4443,00 

37 с. Конево 023085 1,376 1100,00 

38 с. Конево 023083 1,316 1052,00 

39 с. Къпиновци 000175 0,973 778,00 

40 с. Къпиновци 010059 0,350 280,00 

41 с. Лъвино 028114 4,829 3863,00 

42 с. Лудогорци 007002 2,306 1844,0 

43 с. Лудогорци 004140 1,706 1364,00 

44 с. Малък Поровец 46913.4.329 11,077 8861,00 

45 с. Малък Поровец 46913.6.49 0,779 623,00 

46 с. Малък Поровец 46913.6.50 1,923 1538,00 

47 с. Малък Поровец 46913.6.51 0,545 436,00 

48 с. Малък Поровец 46913.6.159 0,260 208,00 

49 с. Малък Поровец 46913.6.160 0,324 259,00 

50 с. Малък Поровец 46913.6.836 1,721 1376,00 

51 с. Малък Поровец 46913.6.840 1,725 1380,00 

52 с. Печеница 014007 0,260 208,00 

53 с. Печеница 019006 0,750 600,00 

54 с. Печеница 019009 1,330 1064,00 

55 с. Печеница 019013 0,710 568,00 

56 с. Подайва 080012 0,536 428,00 

57 с. Подайва 010103 1,194 955,00 

58 с. Подайва 032023 1,336 1068,00 

59 с. Подайва 130069 0,698 558,00 

60 с. Подайва 130060 0,858 686,00 

61 с. Подайва 130061 0,383 306,00 

62 с. Подайва 130063 0,655 524,00 

63 с. Подайва 130041 0,282 225,00 

64 с. Подайва 130042 2,623 2098,00 

65 с. Подайва 010317 1,145 916,00 

66 с. Подайва 010102 1,082 865,00 

67 с. Подайва 010252 0,275 220,00 

68 с. Подайва 080056 2,642 2113,00 

69 с. Подайва 080013 0,638 510,00 

70 с. Подайва 010324 1,146 916,00 

71 с. Райнино 61875.10.114 0,510 408,00 

72 гр. Исперих 007194 1,177 941,00 

73 гр. Исперих 032093 0,973 778,00 
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   VІІ. Продажба на стояща дървесина на обект от гори – общинска собственост – 

очакваните приходи са в размер на 220 000 лева. 

            VІIІ. Замяна на земеделски земи. 
         1.Замяна на общински имот земя с имот на Джамийско настоятелство с. Китанчево за 

разширяване на гробищния парк. 

 

IX. Имоти предвидени за отдаване под наем – общинска собственост по населени места 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X. Незастроени имоти за отдаване под наем - общинска собственост  

1. Незастроен поземлен имот VI, в кв.19, ул. „Баба Парашкева” №37, с площ 945 кв.м по плана 

на с. Конево . 

2.Незастроен поземлен имот XVI-14, в кв.16, с площ 970 кв.м, по плана на с. Лъвино. 

3.Незастроен поземлен имот XV-14, в кв.16, с площ 750 кв.м, по плана на с. Лъвино. 

4.Незастроен поземлен имот   XIV-14, в кв.16, с площ 890 кв.м, по плана на с. Лъвино. 

5.Незастроен поземлен имот IX-11, в кв.8, с площ 1120 кв.м, по кадастралната карта на с. 

Райнино. 

6.Незастроен поземлен имот №61875.33.465, с площ 1320 кв.м, по кадастралната карта на с. 

Райнино. 

 

 

Очакваните приходи от продажба на имоти – общинска собственост през 2015 год. са  в 

размер на 893 957 лева 

 

74 гр. Исперих 045083 1,181 944,00 

75 гр. Исперих 045084 1,005 804,00 

76 гр. Исперих 045087 0,612 489,00 

№ Населено място  № на имота Площ на 

имота в дка 

1 с. Вазово  10016.16.33  1,056 

2 с. Вазово 10016.16.36 0,528 

3 с. Делчево 020002 0,404 

4 с. Делчево 020003 0,517 

5 с. Делчево 020004 0,605 

6 с. Делчево 026098 1,093 

7 с. Духовец 24150.10.164 2,604 

8 с. Духовец 24150.10.189 6,410 

9 с. Малко Йонково 037606 6,133 

10 с. Малко Йонково 033506 1,005 

11 с. Малко Йонково 037607 8,544 

12 с. Подайва 080037 2,640 

13 с. Подайва 080038 1.940 

14 с. Райнино 61875.33.465 1.320 

15 с. Яким Груево 017119 0.940 

16 с. Яким Груево 017128 1.373 

17 с. Яким Груево 017129 1.062 
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 ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

  

     1.Приходи от наеми на жилищни имоти – 20 000 лева 

     2.Приходи от наеми на нежилищни имоти в т.ч. и от Общински пазар – 150 000 лева  

     3.Приходи от такси  Общински пазар – 70 000 лева 

     4.Приходи от наем земя – 125 000 лева 

           5. Наеми по концесионни договори – 2 460 лева 

 

Очакваните приходи от наеми на имоти – общинска собственост през 2015 год. са в размер на 

297 460 лева. 

 

    

 ПРОГНОЗА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, 

УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКИ ИМОТИ ПРЕЗ 

ГОДИНАТА СА, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 1.Разходи за изготвяне на пазарни оценки – 10 000 лева. 

 2.Разходи за обяви – 2 000 лева. 

 3.Разходи за изготвяне на Подробни устройствени планове на общински имоти – 10  000 

лева. 

  

  Настоящата годишна програма за управление и разпореждане с имоти –общинска 

собственост при община Исперих за 2015год. е отворен документ и може да се актуализира  

през годината. Настоящата Програма е приета с Решение № 467 по Протокол № 51 от 

02.02.2015г. на Общински съвет – Исперих. 

 

 

 

 

ТОЧКА 6 

Докладна записка от Илиян Дочков Дочков – заместник Кмет на Община Исперих.  

Относно: Приемане на План за действие на Община Исперих за интеграция на ромите 2015-2020 

год. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Дочков. 

 

Илиян Дочков Дочков – заместник Кмет на Община Исперих.  

Уважаеми г-н Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

За успешното реализиране и изпълнение на интеграционните политики е разработен 

настоящият план за действие за интеграция на ромите в Община Исперих,съгласно Националната 

стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), който е стратегически 

документ, израз на политическата ангажираност на правителството на европейското развитие на 

България в съответствие с Националната програма за реформи на Република България и с 

Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 

г.”.   

Изготвена е в съответствие с действащите стратегически и оперативни национaлни 

документи на отговорни институции – Министерството на образованието, младежта и науката; 
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Министерството на здравеопазването; Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството; Министерството на труда и социалната политика; Министерството на 

културата; Министерството на вътрешните работи, Комисията за защита от дискриминация и др. в 

изпълнение на общонационалната политика за повишаване на качеството на живота и за 

гарантиране на равните възможности на българските граждани.  

Стратегията и настоящият План за действие  прилагат целенасочен интегриран подход към 

гражданите в уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата 

стратегия за борба с бедността и изключването, и не изключва предоставянето на подкрепа и за 

лица в неравностойно положение от други етнически групи. Планът съдържа дейностите, които ще 

бъдат изпълнявани през периода 2015-2020 година и който може бъде актуализиран през 6 (шест) 

месеца. 

Посочени са конкретни действия за интегрирането на ромите. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Благодаря г-н Дочков. 

Въпроси. 

Заповядайте г-н Мехмед. 

 

Сали Мехмед – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» 

Всичко това съгласувано ли е с ромските организации? Те са стна по този план. 

 

Отговор. 

Илиян Дочков – заместник Кмет на Община Исперих. 

Всичко е съгласувано на среща с ромските организации. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – общински съветник от ПП « ГЕРБ» 

Плана е сходен с този на Община Кубрат. На заседание на комисиите бях помлила да ми се 

предостави плана от предходнята година. Изказвам своето мнение, че във всяко училище трябва да 

има медиатори за да се получи ефекта от интегрирането. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Прекратявам дебатите. 

Моля за становището на председателите на ПК. 

           Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно заседание с ПК 

по “Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

внесе на заседание на ОбС. 

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет”,  ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 6 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

внесе на заседание на Общински съвет Исперих.  

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното съвместно заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”     
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към Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа 

„за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да 

се внесе на заседание на ОбС. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от проведеното заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”      на 

28.01.2015г. от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се внесе  на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното съвместно  

заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК 

по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “ ПУКИ”  

на 28.01.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 5 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се  внесе   на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по „Финансии и 

бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред”, 

ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, на ПК по “Стопански дейности и европейско 

развитие” ПК по “Образование, култура и туризъм”  към  Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. 

от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 

членния състав на комисията излиза със становище  да се  внесе на заседание на ОбС. 

            Благодаря на председателите. 

Нека да преминем към гласуване. 

 

    ЗА                              -      24 

                                                                                   ПРОТИВ                    -      0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -      3 

                                                                                   ПРИЕМА СЕ  

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 468 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12,  от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3, чл.35 от Закона за социално 

подпомагане и чл. 36б, ал. 4 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 

1. Приема План за действие на Община Исперих за интеграция на ромите 2015-2020 год. 

/Приложение 1/. 

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

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му съгласно чл. 22 от ЗМСМА. 

3. Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд – Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

ЗА  

ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ 

2015 – 2020 

 

 
       І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият план за действие  на община Исперих (2015-2020) е документ, задаващ насоките за 

изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на общинско ниво и е съобразен с 

Областната стратегия за интегриране на ромите в Област Разград и Националната стратегия 

на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020).  
Изпълнението му е насочено към: 

 Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от 

социална подкрепа; 

 Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от маргинализираните 

групи; 

 Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си; 

 Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към 

хората в неравностойно положение. 

Планът за действие на община Исперих за интегриране на ромите (2015-2020) отчита 

ситуацията на тази общност в общината от социално-икономическа и демографска гледна точка. 

Цялостната му концепция е съобразена с главните стратегически цели както на държавната 

политика, така и на целите на община Исперих по отношение на маргинализираните групи.  

Основната ценност на настоящия план е Човекът със своята уникалност на възможностите за 

реализация, без значение на етническата принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално 

положение. 

Чрез реализацията на Плана за действие общината се присъединява към европейските 

принципи на хуманност и солидарност като осигурява интегриране на общности и пълноценна 

реализация и грижа за хората от рисковите групи. 

Той е резултат от съвместните усилия и партньорство между общината, Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, Дирекция “Бюро по труда” – Исперих и НПО. 

Акцент в плана за действие е постигането на баланс между дейностите по социално 

включване  и дейностите, гарантиращи устойчиво развитие на общността. Основна част заемат 

дейностите по интеграцията на ромското население. 

Приоритет и  грижа на общината  са и младите хора, грижите за тяхното отглеждане, 

възпитание, образование и професионална реализация на територията на общината, като поставя в 

центъра на своята грижа проблемите на ромските младежи. 

 

 

ІІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНАТА 

 

Територията на община Исперих е разположена в североизточна България с 24 населени 

места, от които 23 села и един град – Исперих. 

Тя е част от Разградска област и втора по брой население - граничи с общините Дулово, 

Каолиново, Самуил, Разград, Завет и Главница. Тя е с обща площ 402,24 кв.км. 
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НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ: 

 

Населението на община Исперих по данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. е 22 

412 души.   

Демографските процеси в община Исперих се характеризират с трайна тенденция за 

намаляване на броя на населението и неговото застаряване. Основни причини за това са ниската 

раждаемост, нарастване на смъртността и емиграцията на значителна част от младите хора. 

Най – голям дял във възрастовата структура на населението заемат лицата на възраст между 

40–44 г. - 1710 души. Децата и младежите до 19 г. са 4504 души, а младите хора от 20 до 29 години 

са 2765. 

 

 по възрастови групи към 01.02.2011 г. 

 

Броят на жените е 11406, което представлява 50,26% от цялото население на общината, а 

мъжете са 11286 - 49,74%. Делът на жените си остава незначително по-висок от този на мъжете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В града живее  8973 - 39,55% от общото население, а в селата 13719 – 60,45% . Запазва се 

тенденцията за по-висок относителен дял в селата спрямо градското население. 

Трудоспособното население заема най-висок дял от възрастовата структура на населението, но 

и в тази категория е налице намаляване на населението както в абсолютен брой, така и в 

относителен дял. 

 

 

   Населени места Общо 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 

ГР.ИСПЕРИХ 8973 409 448 505 586 482 538 617 703 710 649 659 634 648 502 329 293 176 85 

С.БЕЛИНЦИ 477 17 24 23 36 37 20 35 32 46 40 32 37 32 24 22 12 4 4 

С.БЪРДОКВА 305 10 29 17 21 23 15 21 17 25 31 19 18 17 24 9 4 2 3 

С.ВАЗОВО 1099 80 59 75 71 88 96 78 68 68 82 77 69 60 50 33 22 16 7 

С.ГОЛЯМ 

ПОРОВЕЦ 569 20 24 25 49 31 24 30 42 50 36 36 27 56 57 33 13 7 9 

С.ДЕЛЧЕВО 467 25 9 16 25 35 36 33 31 34 43 43 34 26 23 23 21 5 5 

С.ДРАГОМЪЖ 375 30 29 21 28 29 36 28 21 25 26 23 17 22 16 15 4 1 4 

С.ДУХОВЕЦ 570 17 27 31 43 22 31 37 47 48 36 33 37 31 53 29 32 12 4 

С.ЙОНКОВО 760 23 23 26 34 44 45 47 47 55 61 62 64 61 63 38 48 13 6 

С.КИТАНЧЕВО 1464 85 97 94 110 86 117 104 117 97 83 89 98 90 84 47 45 14 7 

С.КОНЕВО 95 4 1 1 - 4 1 1 2 3 4 6 9 10 14 7 8 13 7 

С.КЪПИНОВЦИ 219 13 10 10 12 16 20 14 21 16 13 18 14 14 12 3 8 3 2 

С.ЛУДОГОРЦИ 761 36 40 36 47 27 46 46 46 59 54 60 60 55 46 41 34 17 11 

С.ЛЪВИНО 1082 31 53 51 79 51 80 71 88 84 78 90 80 68 66 47 28 25 12 

С.МАЛКО 

ЙОНКОВО 388 16 9 13 20 17 26 21 28 22 30 30 31 31 32 23 19 14 6 

С.МАЛЪК 

ПОРОВЕЦ 329 12 15 22 23 24 18 23 18 24 30 18 24 26 19 8 12 12 1 

С.ПЕЧЕНИЦА 297 17 18 14 21 21 20 22 17 24 24 19 17 22 13 15 6 5 2 

С.ПОДАЙВА 1613 101 86 106 134 124 101 120 110 120 119 75 98 108 93 59 31 16 12 

С.РАЙНИНО 430 15 22 12 16 13 14 20 17 15 23 28 25 36 67 38 38 24 7 

С.СВЕЩАРИ 645 26 28 28 45 36 43 46 32 57 47 47 50 42 53 23 20 9 13 

С.СРЕДОСЕЛЦИ 318 14 19 11 29 15 22 16 36 20 17 23 22 21 23 15 9 3 3 

С.СТАРО 

СЕЛИЩЕ 343 11 13 16 23 17 19 28 23 19 30 26 30 20 23 12 19 8 6 

С.ТОДОРОВО 798 42 40 40 61 49 54 51 50 73 49 42 53 61 50 39 29 11 4 

С.ЯКИМ ГРУЕВО 315 24 17 15 20 23 29 29 22 16 23 18 21 20 17 13 5 2 1 
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 по пол към 01.02.2011 г. 

 
Възраст Общо В градовете В селата 

 Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Общо 22 692 11 286 11 406 8 973 4 379 4 594 13 719 6 907 6 812 

Под трудоспособна1 3 699 1 942 1 757 1 464 753 711 2 235 1 189 1 046 

В трудоспособна2 14 136 7 555 6 581 5 661 2 948 2 713 8 475 4 607 3 868 

Над трудоспособна3 4 857 1 789 3 068 1 848 678 1 170 3 009 1 111 1 898 
 

 

 

В града живее  8973 - 39,55% от общото население, а в селата 13719 – 60,45% . Запазва се 

тенденцията за по-висок относителен дял в селата спрямо градското население. 

Трудоспособното население заема най-висок дял от възрастовата структура на населението, 

но и в тази категория е налице намаляване на населението както в абсолютен брой, така и в 

относителен дял. 

 

 по пол към 01.02.2011 г. 

 
Възраст Общо В градовете В селата 

 Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Общо 22 692 11 286 11 406 8 973 4 379 4 594 13 719 6 907 6 812 

Под трудоспособна1 3 699 1 942 1 757 1 464 753 711 2 235 1 189 1 046 

В трудоспособна2 14 136 7 555 6 581 5 661 2 948 2 713 8 475 4 607 3 868 

Над трудоспособна3 4 857 1 789 3 068 1 848 678 1 170 3 009 1 111 1 898 
 

1
 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години. 

2
 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години. 

3
 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години. 

Етническата структура на населението става известна единствено при публикуване на 

данните от годишните преброявания. 

Наблюдава се тенденцията част от хората от ромски произход да се самоопределят като 

българи, турци или да не дават отговор за тяхната етническа принадлежност. 

 По данни на НСО самоопределилите се лица от ромски произход  на територията на 

общината са 1875 лица. 

  

 по етническа принадлежност към 01.02.2011 г. 

Етническа 

група 

Община 

Българска Турска Ромска Друга Не се 

определя 

Общо 

самоопределили се 

Исперих 5680 13180 1875 42 137 20914 

  

Преобладаващата част от ромското население живее в четири от най – големите населени 

места на територията на общината – Исперих, Вазово, Китанчево и Подайва. Останалата част от 

тях живеят в по – малките села. Ромите са заселени компактно, в обособени квартали, но не са 

отделени от останалата част на населеното място. 
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 по  населени места  

Община Ромско население в 

градовете 

Ромско 

население в 

селата 

Общо 

Исперих 598 1277 1875 

 

 

В община Исперих няма етнически конфликти. Ромското население и сериозните проблеми 

сред него – ниско образователно и културно равнище, висока безработица, недостатъчен жилищен 

фонд и примитивен бит, налагат особено внимание към това население за интегрирането му към 

обществото.  

 

ІІІ. ПРЕГЛЕД ПО ПРИОРИТЕТИ 

  

1. Приоритет: Образование 

Образователната система в община Исперих включва 23 детски градини, 1 обединено детско 

заведение, 7 основни училища, 2 средни училища, от които 1 професионална гимназия. В детските 

градини се обучават общо 880 деца, разделени в 41 градински и 4 яслени групи, а общият брой на 

педагогическия персонал е 90. В 46 паралелки се обучават 876 ученици от 1-ви до 4-ти клас, за 

които се грижат 52 педагогически специалисти. 978 ученици от 5-ти до 8-ми клас се обучават в 48 

паралелки, а броят на учителите е 71. Данните отговарят на официалните стойности, представени в  

интернет страницата на Националния статистически институт и се отнасят за учебната 2014/ 2015 г.  

 Отпаднали ученици в начален и прогимназиален етап няма, а  в гимназиален етап броят им е 

4 за учебната 2013/ 2014 година. 

Най-често учениците отпадат от училищното образование поради натрупването на 

голям брой отсъствия или поради социални и семейни причини. 

Данните сочат запазване на тенденцията, много млади роми да остават без образование, 

рано да напускат, или да не тръгват на училище, което поставя пред тях редица бариери пред 

включването им в пазара на труда.  

Делът на населението в общината с висше образование  е 8,7%, средно образование- 30%, 

основно образование – 36,3%, начално и незавършено образование - 23%. Значителни са 

различията в образователната структура по местоживеене - 1463 (79.60%) от завършилите висше 

образование и 3481 (54,79%)  от завършилите средно образование живеят в гр. Исперих, като броя 

на завършилите висше и средно образование, живеещи в селата на община Исперих е значително 

по-малък – съответно 375 (20,40%) и 2872 (45,20%). 
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За първи път при преброяването през 2011 г. е включена категорията «никога не 

посещавали училище». Броят на тези лица е 391, или 1,85%, а броят на неграмотните лица в 

общината е 706 лица, или 3,34% от населението на възраст 9 и повече навършени години. 

 Като проблемни области се очертават големият брой на хора с начално, незавършено 

начално образование, както и тези, които  никога не са  посещавали училище и високото ниво на 

неграмотност. С най-висок дял по тези показатели са хората от ромски произход. Необходимо е да 

се предприемат мерки за повишаване грамотността за възрастни и разнообразяване на 

възможностите за квалификация, за да са  конкурентоспособни на пазара на труда.  
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Фиг.2. Грамотност на населението на 9 и повече навършени години по пол 

 

Данни за работа с родители 

В контекста на съвременния образователен процес отношението учител – ученик – родител 

има все по-доминиращо значение. 

 Като цяло родителите активно присъстват в училищата, намиращи се на територията на 

община Исперих. По проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища 

чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес", родителите се включват в 

дейностите „Отдих“ и „Занимания по интереси“. Родителите присъстват и участват в 

представителните изяви на групите за целодневна подготовка. 

            Един от основните проблеми са ранните бракове сред ромското население. В училищата на 

територията на общината се водят лектории и се осъществява ежедневна работа с родителите, но е 

необходимо изготвянето на  цялостна програма за работа с всички родители, особено на ромските 

деца за изграждане на добри нагласи към необходимостта от образование на децата им. 

 

2. Приоритет: Здравеопазване 

Здравното обслужване на населението  се осъществява от  лечебни  заведения за болнична и 

извънболнична помощ. 

2.1. Болнична медицинска помощ 

„МБАЛ-Исперих” е стационарно заведение за лечение на остри и обострени заболявания с 

капацитет 98 легла. Обслужва населението от региона, както и голям брой населени места от 

съседни общини – Главиница, Дулово, Самуил и Завет. Оборудвано е с модерна апаратура и 

медицинска техника. 

2.2. Извънболнична медицинска помощ 

2.2.1. Амбулатории за първична медицинска помощ 

Към периода на изготвяне на плана в РЗИ – Разград са регистрирани: 

 Амбулатория за първична медицинска помощ - индивидуална практика - 9 

 Лекарски практики по дентална  медицина: 

 на индивидуална практика - 11 

 на групова практика – 1 

2.2.2. Специализирана извънболничана медицинска помощ 
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 Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика - 12 

 Медицински център - 1 

 Медико-диагностична лаборатория  - 1 

 Медико-техническа лаборатория   - 2 

2.2.3. Спешна медицинска помощ. 

На територията на община Исперих  функционира  Филиал за спешна медицинска помощ. 

Запазват се тендинциите за трайно незаети лекарски практики, което създава проблеми в 

качеството на обслужване на населението. Тревожно е състоянието в някои населени места, където 

поради липса на общопрактикуващи лекари (ОПЛ) пациентите са избрали личен лекар от съседна 

или отдалечена лекарска практика. Това създава проблеми с обслужването, лишавайки пациентите 

от своевременен достъп до специализирана медицинска помощ и евентуално болнично лечение.  

Като проблем  се очертава  големият брой здравно неосигурени лица. Повече от половината 

ромско население в общината  е с прекъснати здравно осигурителни права. Основните причини за 

увеличаване на броя на здравно неосигурените в общината са високата безработица и ниският 

социален статус на хората. 

Друг важен  проблем е намаляването на раждаемостта през последните години, както за 

страната, така и за Община Исперих по данни на РЗИ – Разград. 

 

 

Раждаемост в община Исперих  

2012 г. 

Живородени 

2013 г. 

Живородени 

2014 г. 

Живородени 

общо момчета момиче

та 

общо   момчета момиче

та 

общ

о 

момчета момиче

та 

186 93 93 196 104 92 178 93 85 

              

                                                                           

На фона на общата тенденция на ниска раждаемост в община Исперих, при ромското 

население тя е сравнително висока. Върху раждаемостта съществено влияние оказват 

недостатъчната материална и жилищна осигуреност  на семействата, снижаването на жизнения 

стандарт и високото ниво на безработица сред младите възрастови групи. 

Обхватът на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации по 

Имунизационния календар на Република България е доста висок - 91,52% (според данни, 

предоставени от РЗИ - Разград за 2014 г.). Сред уязвимите общности съществува затруднение с 

обхващането на деца, които често пътуват извън граница с родителите си. 

През последните години са проведени профилактични прегледи, имунизации и изследвания 

в населени места с преобладаващо ромско население, чрез мобилни медицински кабинети.   

През  месец ноември 2012 г. са извършени педиатрични прегледи на 30 деца от  с. Вазово  с 

мобилни единици на Министерство на здравеопазването. Инициативата е част  от Националната 

стратегия на Р България за интегриране на ромите (2012 -2020). 

 Смъртността в община Исперих през последните години, с малки колебания е със  

стойности близки на тези в страната. 

 
2012 г. 2013г. 2014 г. 

Брой Население На  

1000  

души  

население 

Брой Население На  

1000  

души 

население 

Брой Население На  

1000 души 

население 

 

285 22569 12,63 338 22251 15,19 307 21933 14,00 

                                                                                     Забележка: По данни на РЗИ Разград 
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 Основните причини за нарастване на общата смъртност са: 

- неблагоприятни промени по възрастовата смъртност, изразяващо се в нарастване на 

смъртността в активната възраст от социално значими заболявания, особено сред мъжете; 

- рискови фактори, свързани с начина на живот на населението – тютюнопушене, 

нерационално хранене, стрес и др.; 

-    социално-икономически фактори.  

 

Не на последно място показателите за смъртността се влияят от нивото на медицинската 

помощ оказана на населението, по отношение на нейната достъпност,        своевременност и 

качество. 

В детските градини и училищата на територията на община Исперих са обособени и 

оборудвани здравни кабинети, в които работят медицински сестри и фелдшери. Едно от 

задълженията им е да провеждат здравни беседи, както с учениците така и с техните родители. 

Разглеждани теми в детските градини и училищата са: „Лична хигиена”, „Защо са необходими 

имунизациите?”, „Пубертет, ранен полов живот и венерически заболявания”, „Нежелана 

бременност”, ”Опасност от ранни бракове”, „Вреда от тютюнопушенето”, „Превенция на 

ХИВ/СПИН” и др. 

Медико-социалната работа с ромските жени и девойки се осъществява от здравния 

медиатор. Той контактува с ромската общност, здравните институции и  е посредник, който 

улеснява достъпа до здравни  и социални услуги на представители от уязвими малцинствени групи. 

Изключително добре се приема от ромските семейства и е в помощ  при възникане на проблеми от 

различен характер. Извършва патронаж на рискови семейства, бременни и млади майки. 

Информира и разяснява какви са правата и задълженията на пациента. Консултира целевата група 

по проблемите на семейното планиране и репродуктивното здраве. Обяснява ползата от 

ваксинациите и имунизациите. Предоставя информация и материали за здравословен начин на 

живот. 

Положителните резултати от работата му налагат необходимостта от увеличаване  броя на 

здравните медиатори. За ефективността на тяхната работа ще спомогнат провеждането на 

периодични обучения за поддържане на квалификацията им, което ще осигури тяхната трайна и 

устойчива реализация. 

Най-често срещаните болести са така наречените социално значимите заболявания: 

сърдечно-съдови заболявания /хипертонична болест, исхемична болест на сърцето, мозъчен 

инсулт/, захарен диабет, хронични болести на дихателната система, психични заболявания. Водеща 

роля за възникването им имат   възрастта, условията на средата и начинът на живот: 

тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нервно напрежение, намалена двигателна активност и др. 

Социално значимите заболявания имат най-голям дял от общата заболеваемост, временна 

нетрудоспособност и инвалидността.  Представителите на уязвимите групи се сблъскват с 

трудности при профилактиката и ранното диагностиране на често срещаните заболявания, като 

сърдечно - съдовите, онкологични и белодробни. 

Достъпът до здравни услуги е проблем за неосигурените лица, особено за тези от малките и 

отдалечени населени места. Ограничаването на достъпа до здравни услуги, недостатъчните 

финансови ресурси и принудително налаганите самоограничения в потреблението съдействат за 

високите нива на заболеваемостта, на общата и детска смъртност, влошават качеството на живот и 

възпрепятстват демографското развитие. 

 

Проблеми: 

 Безработица, водеща до намаляване на доходите на голяма част от населението, влошена 

структура на разходите и потреблението; 

 Голям брой здравно неосигурени лица. Трайно се оформя една рискова група, която не е в 

състояние да ползва пълният обем медицински услуги с всички неблагоприятни последствия 

от това; 
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 Нисък социален статус и здравна култура на голяма част от населението и невъзможност за 

заплащане на лечението;  

 Увеличава се броят на болните със социално значими заболявания, което е предпоставка за 

нарастване броя на лицата с увреждания. 

 

1. Приоритет : Жилищни условия 

Преобладаващата част от ромското население живее в четири от най – големите населени 

места на територията на общината – Исперих, Вазово, Китанчево и Подайва. Останалата част от 

тях живеят в по – малките села. Ромите са заселени компактно, в обособени квартали, но не са 

отделени от останалата част на населеното място. 

Изключение прави един от ромските квартали в град Исперих – кв. „Запад”.  Той е извън 

регулация. Населението там бързо се увеличава в следствие на естествения прираст. Жилищата в 

този квартал са пренаселени. Обитават се от по няколко семейства, обикновено с две, три или 

повече деца. Те са с лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия. Зачестяват случаите 

на безразборно строителство без да има инфраструктура за това. 

Града е с добра инфраструктурата, с  изключение на този квартал. Жилищата са 

електрифицирани и водоснабдени.  

 

Проблеми: 

- Съществуват неурегулирани имоти; 

- Незаконно строителство; 
- Лоша инфраструктура. 

2. Приоритет: Заетост и безработица  

Състоянието на икономиката не дава възможност за трудова заетост – голям брой от 

промишлените предприятия в момента не работят или работят с малък капацитет. Ниската степен 

на образование, липсата на съответна квалификация още повече стеснява кръга от възможности за 

намиране на постоянна работа. Поради тези причини, ромското население емигрира в страните от 

европейската общност. Основния поток е насочен към страните от западна Европа – Германия, 

Белгия, Холандия и др. Друга част се насочват към големите градове в страната.  

Профилът на безработицата на територията на община Исперих показва тенденция за 

постоянна регистрирана безработица на ниско квалифицираните и/или без квалификация жители на 

общината. Съотношението между икономически активното население в Община Исперих и 

регистрираните безработни към 30.09.2014 г. представлява 19,5 %, на база 1781 регистрирани лица. 

На база експертна оценка, приблизително 22 % са се определили като роми. Важно е мястото на 

лица определени като неравнопоставени на пазара на труда от рискови групи, в т.ч. трудоустроени, 

майки с деца до 3 г., продължително безработни, лица до 29 г., както и високия процент на лицата 

над 50 г. Съществува и определено значителен процент на нерегистрираните в бюрата по труда. 

Включени в  заетост към 30.09.2014г. са 790 лица, от тях  135 по програми и мерки за 

заетост, 655 са на несубсидирани работни места. 

От всичко започналите лица, 68 лица са от ромски произход, 23 от тях са включени в 

програми за заетост, в т.ч. 7 лица по НП”ОСПОЗ”, 16 безработни по схеми на ОП”РЧР”. 

Дирекция Бюро по труда – Исперих активно реализира държавната политика за насърчаване 

на заетостта и закрила при безработица и популяризира текущите програми и насърчителни мерки 

за заетост сред работодателите в региона, с акцент на уязвимите групи на пазара на труда.        

 

Динамика на безработицата: 

Относителният дял на жените роми в структурата на безработица е по-голям в 

сравнение с групата на мъжете роми. Устройването на работа на лицата,  без образование и 

квалификация, в повечето случаи  е възможно само чрез субсидирани работни места. Това са 

предимно лица от ромски произход. Много малко са ромите на постоянен трудов договор, 
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наети в предприятията и институциите на територията на общината. Основния процент на 

работещите идва от сезонната работа, предимно в строителството в големите градове на 

страната и курортите. Много малък е и броят на работещите в селското стопанство - като 

наети в кооперации и фирми или като земеделски производители. Причините за малкия брои 

регистрирани земеделски производители са недоброто познаване на селскостопанската 

работа и липсата на информация за възможностите, които предлагат оперативните 

програми/ особено програмата за развитие на селските райони/ за развиването на 

селскостопански бизнес.  

Майките с деца до 3 годишна възраст, както и хората с увреждания, трудно намират 

реализация, особено, ако са от ромски произход. Забелязва се тенденция на увеличаване на 

времето на престой на безработните на трудовия пазар. Нивото на образование е фактор при 

съкращения, по-бързо се освобождават тези с по-ниско ниво на образование. Задълбочаването 

на финансовата и икономическата криза, преструктурирането на сектора икономика, влияе 

върху обхвата и структурата на безработицата.  
Като цяло в общината няма изразени дискриминационни отношения от страна на мнозинството към 

ромите и обратно - ромите имат нормални отношения с останалите етноси. 

 

3. Приоритет: Култура и спорт 

Град Исперих е утвърден общински културен център, разполагащ с историко –

археологическия резерват „Сборяново”, читалище,  исторически музей, етнографска  къща-

музей, библиотека.  

На територията на общината съществуват 24 читалища. Всички те развиват културна и 

просветна дейност чрез библиотеки, различни школи по изкуства и езикова подготовка.  

Културната дейност основно е съсредоточена в гр. Исперих и в селата Тодорово, 

Китанчево, Вазово, Конево, Лъвино и Подайва. 
Ниска е степента на участие на ромите в обществения живот. В повечето населени места   

представителството им в читалищните и училищните настоятелства е символично или направо липсва.  
Необходимо е те да се привлекат  и активно да се включат в различни сфери на културния живот в 
общината. 

Пример за положителния ефект от функционирането на обществена структура е ромския общностен 

център във с. Вазово. Благодарение на съществуването на този център ромите от Вазово са по организирани, 

отговорни и активно се включват в живота на селото и различните институции - училище, читалище и др. 

Ромската общност във Вазово постепенно се превръща в равностоен партньор на другите общности и 

представителите й са търсени от всички институции при решаването на проблеми от различен характер във 

всички сфери на обществения живот. 

Представители на ромския етнос има в: Общински съвет – Исперих, Кметове по 

населени места, експерти в Общинска администрация, ромски образователни медиатори, 

здравен медиатор, педагози в детски и учебни заведения. 

В началото на всяка година Общинският съвет приема годишна програма за развитие 

на читалищната дейност в общината. За 2014 година са включени мероприятия, целящи 

взаимното опознаване на фолклорните традиции и обичаи на местно ниво, като се създадат 

певчески и танцови състави към народните читалища, съвместно провеждане на културно-

просветни програми и чествания на празниците на ромските малцинства. 

 

Проблеми: 

- Недостатъчен брой мероприятия с участието на роми; 

- В селата децата и възрастните роми не посещават читалищата; 

- Сформиране на ромски музикално-театрални и други формации; 

- Съвместно провеждане на традиционните празници на етносите. 
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Културният календар на общината е богат. Утвърдилите се от години насам 

традиционни  „Майски празници” събират ежегодно в града представители на различните 

етноси и създават празнична атмосфера за гражданите и гостите на града. Културните 

институции в Общината се стремят да привличат към дейностите си децата от ромски 

произход.  

Спортна инфраструктура 

В Исперих съществуват добри спортни традиции. Заниманието със спорт е добра 

основа за интеграция и изграждане на толерантност към различните етноси.Традиция е всяка 

година  в първата събота на месец септември да се провеждат конни състезания и народни 

борби, което се посреща с голям ентусиазъм от населението. 

В община Исперих има регистрирани спортни клубове:  футбол, борба, волейбол и други, 

които постигат добри регионални и национални успехи. 

Всяка година се провеждат Ученически игри. В тях вземат участие ученици от всички 

училища на територията на общината. В рамките на ученическите игри се провеждат  състезания 

по шест вида спортни дисциплини: футбол, хандбал, волейбол, баскетбол, тенис на маса и 

бадмингтон. В тези състезания участват ученици от различни етноси.  
Към момента в общината няма изградена цялостна политика за работа с ромската общност. 

Общинската администрация полага значителни усилия за решаване на проблемите на общността, влага 

средства за подобряване на инфраструктурата, опитва се да реши проблема с жилищата и заетостта на 

ромите, но засега резултатите са променливи и не винаги имат траен характер. Причините за това са не само 

липсата на средства, но и много ниската активност от страна на ромската общност. Тази пасивност на 

общността е продиктувана от факта, че в повечето случаи ромите не са участвали при обсъждането на 

проблемите, очертаване на възможностите за разрешаването им и  поемането на отговорности от самите тях.  

Общината осъзнава необходимостта от разработване на цялостен подход за интеграцията на 

ромската общност, който да обединява мерки в образованието, здравеопазването, инфраструктурата и 

жилищните условия и др. 
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  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 ЗА  

ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ 

2015 – 2020 

 
 

Приоритетни области на действие са: 

ПРИОРИТЕТ I: ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

ПРИОРИТЕТ ІV: ЗАЕТОСТ 

ПРИОРИТЕТ V: КУЛТУРА И СПОРТ 

 

 

 

 

 

  

 

ПРИОРИТЕТ I: ОБРАЗОВАНИЕ 

Оперативна цел:  Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система,осигуряване на качествено 

образование в  мултикултурна  образователна среда. 

 

ЦЕЛИ 

 

ЗАДАЧИ 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИ

Я 

 

ВРЕМЕВИ 

ПЕРИОД 

ФИНАНСИРАНЕ 

СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОРИ 

1. Гарантиране на 

равен достъп до 

качествено 

образование 

1.1.Обхващане на 

всички ромски деца 

 

 

 

1.1.1. Поддържане 

на картотека на 

подлежащи 

ученици и деца 

за ДГ и 1 клас 

Община 

Исперих,  

Училища 

 

 

2015 - 2020 

г. 

 

 

 

 

 

Не са 

необходими 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Децата и 

учениците от 

малцинствата 
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1.1.2. Постепенно 

въвеждане 

на целодневна 

организация 

на учебния ден 

до седми клас 

МОН, 

Училища 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - 2020 

г. 

 

 

 

В рамките 

на 

утвърдения 

държавен 

бюджет; 

Общински 

Бюджет; 

Европейско 

финансиране 

 

МОН 

ОПРЧР 

Общини 

 

 

 

 

 

Брой разкрити 

групи 

Брой ученици, 

ползватели на 

 услугата 

1.2.Кандидатстване 

с 

проекти в 

образователната 

система с активното 

включване на НПО. 

 

1.2.1.Допълнител

ни занимания за 

деца и 

ученици, за които 

българският език 

не е 

майчин. 

 

Училища, 

Детски 

градини, 

НПО 

 

2015 - 2020 

г. 

 

Европейско 

финансиране 

ОПРЧР Децата и 

учениците от 

малцинствата 

2.Превенция на 

отпадане от 

училище на 

ромските 

ученици 

2.1. Осигуряване на 

обективни и 

надеждни 

инструменти в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование 

2.1.1. Осигуряване 

на редовна 

посещаемост и 

задържане в 

училищата чрез 

изготвяне на 

индивидуални 

програми за 

децата, 

застрашени от 

отпадане 

Училища, 

Детски 

градини 

2015 -2020 г. 

 

Не са 

необходими 

Програми и 

проекти 

Брой 

изготвени 

програми и 

обхванати 

лица 
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 2.1.2. Извън 

класни дейности 

за съхраняване 

на културната 

идентичност на 

децата от 

етническите 

малцинства, 

развитие на 

културното 

многообразие и 

формиране на 

толерантна среда 

Училища  Не са 

необходими 

Програми и 

проекти 

Брой на учениците 

от малцинствата 

Брой спечелени 

и реализирани 

проекти 

3.Приобщаване и 

приемане на 

родителите-роми 

към 

образователния 

процес и 

засилване на 

участието им в 

училищния живот 

3.1. Повишаване на 

ангажимента на 

родителите и 

засилване 

сътрудничеството 

3.1.1. Съвместни 

форми и 

дейности между 

родителите на 

ромските деца и 

останалите 

родители. 

Училища, 

Детски 

градини, 

НПО 

2015 -2020 г. 

 

Не са 

необходими 

Проекти и 

пограми 

 

Брой въведени и 

реализирани 

форми 

4.Усъвършенства

не на 

образователните 

условия за 

качествено 

образование на 

квалификацията 

на 

педагогическите 

специалисти за 

взаимодействие в 

мултиетническа 

образователна 

4.1. Формиране на 

интеркултурна 

компетентност на 

директори, 

учители и други 

педагогически 

специалисти 

4.1.1.Квалификац

ия 

на учители, 

директори и 

други 

педагогически 

специалисти за 

работа в 

мултикултурна 

среда. 

 

Училища 2015 -2020 г. 

 

Не са 

необходими 

Програми и 

проекти 

Брой обучени 

педагогически 

специалисти 

преминали 

обучение 
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среда 

 

ПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми. 

 

ЦЕЛИ 

 

ЗАДАЧИ 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 

 

ВРЕМЕВИ 

ПЕРИОД 

ФИНАНСИРАНЕ 

СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОР

И 

1. Намаляване на 

детската 

смъртност 

1.1. Ранна 

регистрация на 

бременните и 

наблюдение по 

време на 

бременността 

1.1.1. Активно 

съдействие от 

страна на 

медиаторите в 

усилията личния 

лекар за 

обхващане на 

бременните до 

четвъртия месец с 

регистрация  

Община Исперих, 

лични лекари, 

здравен медиатор 

 

 

2015 - 2020 

г. 

 

 

 

 

Не са 

необходими 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Брой обхванати 

бременни от 

етническите 

малцинства до 

четвъртия 

месец 

1.2. Намаляване на 

бременностите  в 

юношеска възраст 

1.2.1. Провеждане 

на беседи с 

подрастващи и 

млади хора и с 

техните родители 

за начините за 

предпазване от 

нежелана 

бременност 

 

Община Исперих,  

РЗИ,  

лични лекари, 

здравен медиатор, 

мед. специалисти 

от училищата 

 

2015 -2020 г. 

 

 

 

Не са 

необходими 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Брой 

проведени  

беседи 
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1.2.2.Организиране 

на консултативни 

кабинети в 

квартали  с ромско 

население за 

сексуално и 

репродуктивно 

здраве 

Община Исперих,  

РЗИ,  

лични лекари, 

здравен медиатор 

 

2015 - 2020 

г. 

 

Не са 

необходими 

 

- 

 

Брой  

консултации в 

квартали с 

ромско 

население 

2. Подобряване 

здравната помощ 

за новородените 

и  децата в 

предучилищна 

възраст 

2.1. Своевременно 

регистриране на 

новородените и 

децата при личен 

лекар 

 

  

2.1.1. Издирване 

на деца от ромски 

произход без 

личен лекар и 

разясняване на 

родителите им 

важността от 

регистрирането им 

Община Исперих,  

лични лекари, 

РЗИ, 

здравен медиатор 

2015 - 2020 

г. 

Не се 

изисква 

 

- 

 

 

Брой деца 

записани при 

личен лекар 

2.2. Повишаване на 

обхвата с 

имунизации по 

Националния 

имунизационен 

календар 

2.2.1. Провеждане  

на беседи с 

младите майки за 

значението на 

имунизациите 

 

Община Исперих,  

лични лекари, 

медицински 

специалисти от 

учебни заведения, 

здравен медиатор 

2015 - 2020 

г. 

 

 

 

Не се 

изисква 

 

 

            - 

 

 

Брой проведени  

беседи 

 

2.3. Редовно 

провеждане на 

профилактични 

прегледи за 

съответната 

възрастова група. 

2.3.1. Провеждане 

на профилактични 

прегледи с 

мобилни 

педиатрични 

кабинети в 

квартали с 

преобладаващо с 

ромско население. 

РЗИ,  

лични лекари, 

здравен медиатор 

 

2015 - 2020 

г. 

 

            - 

 

 

 

Държавният 

бюджет 

 

Проведени 

профилактични 

прегледи с 

мобилни 

педиатрични 

кабинети 

2.4. Превенция на 

изоставането на 

деца от уязвими 

общности в 

2.4.1. Разкриване 

на общинско звено 

„Майка и бебе” 

Община Исперих 

 

2015 -2020 г.             - 

 

Европейски 

програми и 

прокти 

Разкрито звено 



58 /94 

 

институциите. 

3. Подобряване 

на 

профилактичните 

дейности сред 

ромското 

население 

3.1. По-пълно 

обхващане на 

ромското население 

с профилактични 

прегледи 

 

3.1.1. Провеждане 

на ранна 

диагностика и 

скринингови 

изследвания за 

превенция на 

онкологични и 

хронични 

заболявания 

Община Исперих, 

лични лекари, 

Регионална 

здравна инспекция 

 

 

2015 - 2020 

г. 

 

 

 

 

            - 

 

Европейски 

програми и 

прокти  

 

 

Брой проведени 

срещи 

 

 

3.2.Превенция и 

контрол на ХИВ, 

туберкулоза  и 

сексуално 

предавани 

инфекции сред 

уязвими ромски 

общност 

3.2.1. Провеждане 

на здравни беседи 

в ДГ и училищата 

от училищните 

медицинските 

специалисти. 

Община 

Исперих,медицинс

ки работници в 

училища и ДГ  

2015 - 2020 

г. 

Не се 

изисква 

              - Брой обхванати 

деца и ученици  

 3.2.2. Формиране в 

училищата на 

извънкласни 

форми на здравно 

образование.  

Община Исперих,  

РЗИ, лични 

лекари, 

училища 

2015 - 2020 

г. 

Бюджети на 

училища 

 

 

Брой създадени 

извънкласни 

форми; 

Брой обхванати 

деца и ученици 

3.2.3. 

Информиране  

на лица от 

уязвимите 

общности за 

здравноосигурител 

ните им права и 

задължения, за 

правата им като 

Община Исперих,  

лични лекари, 

здравен медиатор 

Община Исперих,  

лични лекари, 

здравен медиатор 

 

2015 -2020 г. 

 

 

Не се 

изисква 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Брой 

информирани 

лица 

 

 

 



59 /94 

 

пациенти. 

3.2.4. Анонимно и 

безопасно 

изследване на 

ХИВ и сексуално 

предавани 

инфекции. 

РЗИ 

 

 

 

2015 - 2020 

г. 

 

- 

 

Национална 

програма за 

превенция и 

контрал на 

ХИВ и 

сексуално 

предавани 

инфекции 

Брой 

изследвани 

лица 

4. Целево 

подготвяне на 

младежи от 

уязвимите 

общности за 

кандидатстване в 

медицински 

университети и 

колежи. 

4.1. Професионално 

ориентиране на 

младежи от 

уязвимите 

общности за 

следване в 

медицински 

университети 

4.1.1. Провеждане 

на информационни 

кампании 

Община Исперих, 

училища 

2015 -2020 г. 

 

Не се 

изисква 

 

- Брой записани 

младежи в 

медицински 

университети 

ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура. 

 

 

ЦЕЛИ 

 

ЗАДАЧИ 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 

 

ВРЕМЕВИ 

ПЕРИОД 

ФИНАНСИРАНЕ 

СРЕДСТВ

А 

ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОР

И 
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1. Подобряване 

на жилищните 

условия, 

включително и 

на 

прилежащата 

техническа 

инфраструктура 

1.1. Отреждане на 

нови територии за 

жилищно 

строителство с 

възможности за 

деконцентриране на 

компактните и 

обособени ромски 

квартали 

1.1.1.Идентифицир 

ане на подходящи 

терени в община 

Общината 2015 -2020 

г. 

 

В рамките 

на 

бюджета. 

Община 

Исперих 

Брой терени 

1.2. Изработване на 

ПУП   

1.2.1.Актуализация 

на подробни 

устройствени 

планове на 

съществуващи 

терени 

Общината 2015 -2020 

г. 

 

В рамките 

на бюджета. 

Програми и  

проекти  

Изработени 

ПУП 

1.2.2. 

Благоустрояване 

на зелени 

площи,спортни и 

детски площадки; 

Общината 2015 -2020 

г. 

 

В рамките 

на 

бюджета. 

Програми и 

проекти 

Брой 

новопостроени 

детски и 

спортни 

площадки 

1.2.3.Подобряване 

състоянието на 

техническата 

инфраструктура 

Общината 2015 -2020 

г. 

 

В рамките 

на 

бюджета. 

Програми и 

проекти 

Благоустроени 

терени 

 1.2.4.Рехабилитаци 

я и изграждане на 

социални жилища 

Общината 2015 -2020 

г. 

 

В рамките 

на 

бюджета. 

Общински 

бюджет 

Европейски 

средства 

Брой жилища 
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2. Формиране 

на отношение 

на отговорен и 

добър стопанин 

при предоставяне 

на право на 

ползване на 

недвижим имот. 

2.1. Привличане на 

НПО и изявени 

лица от общността 

по места за 

изграждане на 

съвременни 

поведенчески 

модели. 

2.1.1.Съвместна 

работа на 

общината и НПО 

Общината 

НПО 

2015 -2020 

г. 

 

Не са 

необходим

и 

 Брой 

включени 

 лица 

 

 

ПРИОРИТЕТ 4 - ЗАЕТОСТ 

Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите и останалите уязвими етнически групи до пазара на труда и повишаване на 

дела на заетите сред тях. 

 

ЦЕЛИ 

 

ЗАДАЧИ 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 

 

ВРЕМЕВИ 

ПЕРИОД 

ФИНАНСИРАНЕ 

СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОР

И 

1. Осигурявяне 

на достъп на 

ромите до 

пазара на труда 

1. 1.Повишаване 

на 

пригодността за 

заетост и 

квалификацията 

на 

ромите 

1.1.1.Организира не 

на обучителни 

курсове за 

безработни 

лица. 

Общината 

Исперих, 

 Д „БТ” 

2015 -2020 г. 

 

В рамките на 

бюджета. 

Кандидатствае 

по ОПРЧР и 

други 

програми и 

проекти 

Брой обучени 

роми 

1.1.2. Включване 

на местното ромско 

население при 

реализацията на 

инфраструктурни 

проекти 

МТСП, Д „БТ”, 

Частни 

инвеститор 

и 

2015 -2020 г. 

 

В рамките на 

бюджета. 

 Брой включени 

роми 

  1.1.3.Насърчаване 

на заетостта чрез 

програми и мерки 

по реда на ЗНЗ в 

Д „БТ” 2015 -2020 г. 

 

В рамките на 

бюджета. 

Оперативни 

програми 

От бюджета за 

активна 

Брой 

реализирани 

програми и 

брой 
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рамките на 

годишните 

програми за заетост 

и обучение 

по НПДЗ и др. 

планове 

политика 

на пазара на 

труда 

включени 

роми 

 

 

Приоритет 5: Култура и спорт 

Основна цел: Създаване на условия за равен достъп на уязвимите общности до обществения културен живот и съхранение и 

развитие на културна идентичност на етносите. 
 

ЦЕЛИ 

 

ЗАДАЧИ 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 

 

ВРЕМЕВИ 

ПЕРИОД 

ФИНАНСИРАНЕ 

СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОРИ 

1. Постигане на 

устойчивост в 

резултатите на 

културната 

интеграция на 

ромите и 

маргинализиран 

ите групи 

1.1. Да се постигне 

културна 

интеграция 

на ромите. 

1.1.1.Реализиране 

на инициативи със 

социална 

насоченост с цел 

социална и 

културна 

интеграция на 

различни социални 

общности 

Община 

Исперих, 

Читалищата 

2015 -2020 г. 

 

В рамките 

на 

бюджета. 

Програми и 

проекти 

Брой проведени 

инициативи 

2.Запазване и 

развитие на 

културната 

идентичност на 

малцинствените 

общности; 

2.1.Развитие и 

опазване на 

културната 

идентичност на 

ромите 

2.1.1. Популяризир 

ане на традициите 

на етноса в 

региона чрез 

участие в различни 

форми и културни 

събития 

Фолклорен 

фестивал 

”Божурите” 

Община 

Исперих, 

Читалищата 

2015 -2020 г. 

 

В рамките 

на 

бюджета. 

Програми и 

проекти; 

Общински 

бюджет 

Проведени 

мероприяти 

2.1.2. Възстановк Читалищата 2015 -2020 г. В рамките Програми и Проведени 
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а на обичаи, 

характерни за 

етноса 

 на 

бюджета. 

проекти; 

Общински 

бюджет 

мероприятия 

2.1.3. Организира 

не на тематични 

вечери 

Читалищата 2015 -2020 г. 

 

В рамките 

на 

бюджета. 

Програми и 

проекти; 

Общински 

бюджет 

Проведени 

мероприятия 

2.1.4. Привличане 

на младите роми 

в Библиотеките 

по места 

Читалищата 2015 -2020 г. 

 

Не са 

необходими 

Общински 

бюджет 

Проведени 

мероприятия 
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Очаквани резултати: 

Изграждането на  сътрудничество и поддържането на постоянен диалог между ромската 

общност и държавните учреждения е предпоставка за реализиране на стратегиите за интеграция на 

ромите в българското общество, с гаранция за икономически просперитет. Решаването на проблеми 

на дадената малцинствена общност, с помощта на нейни представители, били те от конкретен и/или 

от общ характер, чрез активни действия за реализиране на съвместни програми, европейски 

проекти, информиране и превенция са залогът за бъдещо развитие. 

Конкретно в края на периода на плана за действие се стремим да постигнем: 

 Повишено качество на образование на учениците в уязвимо социално-икономическо 

положение, които се самоопределят като роми, така и за ученици в сходна ситуация; 

 Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора в кварталите; 

 Намалена безработицата сред малцинствата; 

 Подобряване на жилищните условия на целевата група; 

 Изграждане и узаконяване на нови жилища, зелени площи и детски площадки; 

 Премахване на незаконно построени сгради, които не отговарят на ЗУТ и санитарно-

хигиенни норми; 

 Съхранена идентичност на малцинствените общности. 

 

Мониторинг на изпълнението: 

Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от Общински съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ) чрез мониторинг  и 

прилагане на различни форми за наблюдение и оценка. 

Мониторинга се осъществява, чрез системно събиране и анализиране на информация, както 

и съгласуване на мерките по плановия документ. Община Исперих ще включи заинтересованите 

страни в осъществяването на оценката и наблюдението. На база тези функции основните методи на 

мониторинга са: 

 Отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана  в 

административен мониторингов доклад; 

 Формиране на коригиращи мерки, с оглед  изпълнението на заложените дейности по 

приоритетите на плана; 

 ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада; 

 Докладът се представя за одобрение пред ОССЕИВ;  

 Докладът се приема от Общински съвет. 

 

Заключение 

Важен фактор за изпълнението на общинския план за действие е да се организира и 

толерира включването на всички институции, официално представени ромски организации по 

места, отделни ромски представители на компактни групи от ромското население, както и НПО. 

Последното е съществено за гарантиране на диалог на активно включване на всички лица от 

ромски произход в обществения живот, общинските и европейски програми с общата цел да се 

създаде обединяване усилията на всички етноси на територията на община Исперих за увеличаване 

на просперитета и икономическото благоденствие на хората от общината.   

 

 

Забележка: 

ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ Е ОТВОРЕН ДОКУМЕНТ И  ПОДЛЕЖИ  НА АКТУАЛИЗАЦИЯ 

И ДОПЪЛВАНЕ С ДАННИ НА ВСЕКИ  6 ШЕСТ МЕСЕЦА. 
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ТОЧКА 7 

Предложение от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих 

Относно: дава съгласие за откриване на производство по издаване на общ  административен акт. 

Предмет на предложението и бъдещия общ административен акт   е одобряване  на план - сметка за  

разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци  и 

определяне на  размера на такса битови отпадъци за 2015г. в община Исперих. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Басри. 

 

Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

На основание чл.66, ал.1 и 2  и  чл.69, ал1, т.1  от Административно-процесуалния кодекс  

във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси предлагам, Общински съвет  - 

Исперих да даде съгласие,  за откриване на  производство по издаване на общ административен 

акт. Предмет на предложението  и бъдещия  общ административен акт е одобряване на план – 

сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови 

отпадъци и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2015г. в община Исперих. Да 

одобри следния  ред за провеждане на публично обсъждане на проекта на план- сметка за 

приходите и разходите на такса битови отпадъци на община Исперих за 2015г. 

 

1.Начин на уведомяване: 

 - интернет страницата на община Исперих; 

 - обява на информационното табло в сградата на общинска администрация 

 - обява в сградата на кметствата по населени места от община Исперих 

 

2.Форми за участие на заинтересованите граждани и организации по издаване на  посочения акт, 

съгласно чл.69, ал1 от АПК са: 

  - писмени предложения и възражения 

За град Исперих писмените предложения и възражения могат да бъдат депозирани в канцеларията 

Общински съвет гр. Исперих, адрес: ул.”В. Левски” № 70 , всеки работен ден от 14,00часа  до 16,00 

часа  в срок до  04.03.2015г.       

Писмените предложения и възражения на лицата от населените места на община Исперих, могат да 

бъдат депозирани в кметствата на съответното населено място до 16,00 часа  на  04.03.2015г. 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на план-сметката и мотивите 

за определяне размера на такса битови отпадъци  на интернет страницата на община Исперих  с 

адрес: isperih@isperih.bg , или  в отдел МПАМДТ при община Исперих,   всеки  работен  ден  от   

14,00   до  16,00  часа  в срок до 04.03.2015г. 

 

Кметовете или  кметските наместници от съответните населени места да предоставят постъпилите 

писмени предложения и възражения в сградата на община Исперих  до 17,00 часа на 04.03.2015           

г.  

 

3. Отчет и анализ на постъпилите предложения по проекта на план-сметка за такса битови 

отпадъци за 2015г. 

Предлагам на Вашето внимание: 

1.Проект на план-сметка за разходите по третиране на битови отпадъци и поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места на община Исперих и определяне на такса 

битови отпадъци за 2015г. 

2.Мотиви при определяне на такса битови отпадъци за физическите и юридически лица на 

mailto:isperih@isperih.bg
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територията на община Исперих. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Благодаря г-н Басри. 

Моля за становището на председателите на ПК. 

           Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно заседание с ПК 

по “Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

внесе на заседание на ОбС. 

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет”,  ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 6 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

внесе на заседание на Общински съвет Исперих.  

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното съвместно заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”     

към Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа 

„за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да 

се внесе на заседание на ОбС. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от проведеното заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”      на 

28.01.2015г. от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се внесе  на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното съвместно  

заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК 

по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “ ПУКИ”  

на 28.01.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 5 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се  внесе   на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по „Финансии и 

бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред”, 

ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, на ПК по “Стопански дейности и европейско 

развитие” ПК по “Образование, култура и туризъм”  към  Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. 

от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 

членния състав на комисията излиза със становище  да се  внесе на заседание на ОбС. 

            Благодаря на председателите. 

Има ли въпроси, питания от Ваша страна колеги. 

Няма. 

Предлагам да преминем към гласуване. Гласуването е поименно. 
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СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

редовна сесия на 02.02.2015г.– поименно гласуване 

 

 

Предложение от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих 

Относно: дава съгласие за откриване на производство по издаване на общ  административен акт. 

Предмет на предложението и бъдещия общ административен акт   е одобряване  на план - сметка за  

разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци  и 

определяне на  размера на такса битови отпадъци за 2015г. в община Исперих. 

 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  - - - - 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  за - - п 

 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ за - - п 

 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН за - - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР за - - п 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ за - - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ за - - п 

 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ за - - п 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД за - - п 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ за -  п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ за - - п 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ за   п 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА за - - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД за - - п 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ за - - п 

16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА за - - п 

17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ за - - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР - - - - 

19. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН за - - п 

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД за - - п 

21. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА за - - п 

22. САЛИ САЛИ МЕХМЕД за - - п 

23. САМЕДИН САЛИМ САБИТ за - - п 

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ за - - п 

25. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ за - - п 

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА за - - п 

27. ХАСАН ШАБАН ХАСАН за - - п 

28. ЯЛЧЪН АЛИОСМАН. МЕХМЕДАЛИЕВ за - - п 

29. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ за - - п 

 

    ЗА                              -      27 

                                                                                   ПРОТИВ                    -      0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -      0 

                                                                                   ПРИЕМА СЕ  
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Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 469 

 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.19 от  ЗМСМА  във връзка с чл.66,ал.1 и чл.69, 

ал.1, т.1 и ал.2 от АПК, предлагам Общински съвет гр. Исперих да вземе следните: 

 

 

РЕШЕНИЯ 

 

 1.Дава съгласие за откриване на производство по издаване на общ  административен акт. 

Бъдещият общ административен акт е одобряване на план-сметка за приходите и разходите от 

такса битови отпадъци на територията на община Исперих за 2015г. 

 2.Одобрява и приема, предложеният ред  за  провеждане на публичното обсъждане. 

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 съгласно чл. 22 от ЗМСМА. 

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

Административен съд – Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

Проект на  план сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други 

съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване и  за определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни 

имоти на предприятия и граждани за 2015г. в община Исперих 

 

 

 
МОТИВИ 

 

Администрирането на таксата за битови отпадъци осигурява средствата за една от основните 

функции на всяка община – поддържането на чистотата  в населените места и опазване на 

териториите за обществено ползване от замърсяване. 

На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.15 от Наредба 11 за определяне администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, такса битови отпадъци се 

определя в годишен размер, въз основа на одобрена от Общински съвет план сметка за дейностите 

по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови битови отпадъци и 

за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Размерът на таксата се определя 

за всяка услуга отделно. 

В чл.67 от ЗМДТ са уредени три възможни варианта за определяне размера на таксата за битови 

отпадъци. Първият от тях, предвиден с ал.1 е според количеството на битовите отпадъци. 

Дължимата от съответния притежател на отпадък такса е в зависимост от конкретното реално 

генерирано от него количество битови отпадъци.  В случаите, когато този метод е неприложим, 

общинския съвет може да избере един от останалите два варианта – в левове на ползвател или 

пропорционално  върху основа, определена от общински съвет. 

1. В съответствие с количеството битови отпадъци 
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 Разпоредбата на чл. 67, ал.1 от ЗМДТ е приложена в чл.19, ал.3 от Наредба 11 за определяне 

администирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, съгласно 

който предприятията подават декларации за необходимия брой съдове за съхраняване на битови 

отпадъци и техния вид. В този случай установяването на количеството битови отпадъци, 

респективно определяне размера на таксата е обективно приложим. Такъв е случая с нежилищните 

имоти на юридическите лица. В този случай, съобразно количеството се изчислява тази част от 

таксата, която включва разходите за сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на 

отпадъците в депа или други съоръжения( първите два компонента от таксата) в лева според броя 

на ползваните съдове. 

За определяне на размера на таксата по този ред, собствениците на имота подават декларации по 

чл. 19, ал.3 от наредбата  за вида и броя съдове които ще ползвата през годината. 

Третият компонент – поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, се 

изчислява в промил върху основа, която е данъчната оценка на имота за граждани или по- високата 

между данъчната оценка  или  отчетната стойност на активите по реда на чл.21, ал.1 от ЗМДТ  за 

юридически лица. 

Когато задълженото лице не е спазило изискванията на чл.19, ал.3 от Наредба 11, такса битови 

отпадъци се изчислява в промил  върху основа, която е по-високата  между данъчната оценка или 

отчетната стойност на активите. 

2. Пропорционално в промил( когато количеството не може да бъде установено), върху основа 

определена от Общински съвет гр. Исперих. Такава е хипотезата за жилищните и вилни имоти на 

граждани и жилищните имоти на предприятията. 

Изследвайки възможностите за прилагане на различните способи за определяне на такса битови 

отпадъци за жилижните имоти на гражданите и предприятията на територията на община Исперих, 

се налага изводът, че изчисляването на таксата, съобразно количеството на този етап е 

неприложимо.На територията на община Исперих са поставени контейнери за колективно ползване 

на общодостъпни места, поради което не може да се установи конкретното количество на битовите 

отпадъци, отделено от  всеки имот поотделно и въз основа на което да се плати такса. Това би било 

възможно, ако собственикът на имот има договор с фирма, и в него са определени броя и вида на 

съдовете, които са му необходими и честотата на извозването, да осигури място за контейнерите на 

територията на имота си, а не на улацата.Към момента това е трудно практически и неизгодно 

икономически, т.е. е необходимо на всеки един потребител да бъде предоставен съд за събиране на 

отпадъци или на няколко потребители да се предостави един общ съд, като се извършва претегляне 

и записване на отпадъците. 

Голяма част от имотите са разположени в многоетажни сгради и създаването на условия за 

установяване на количеството битови отпадъци генерирани от всеки имот по отделно е свързано 

със значителни разходи за цялостна технологична програма и администриране, както и за 

провеждане на ефективен контрол. 

С писмо от Националното сдружение на общините, всички общини бяха информирани, че на 30 

октомври 2014г. в Нородното събрание е внесен проект на ЗИД на ЗМДТ, с който ще се реши 

проблемът с фактическата и правна невъзможност общините да определят таксата за битови 

отпадъци за 2015г.поради липсата на методика за изготвяне на план сметка и на видовете основи, 

които да служат за определяне на таксата. Предлага се удължаване на срока  за разрабоотване на 

методиката до 30 март 2015г., а срокът за прилагането й да бъде  от 1 януари 2016г. 

Законодателят е поставил в определена и императивна последователност начините на определяне 

размера на таксата.Основният начин е според количеството на битовите отпадъци, а когато не 

може да се установи количеството се преминава  към определяне на такса в левове на ползвател 

или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. Съюзът „или” означава, че 

посочените два начина за определяне на годишния размер на таксата ( в левове на ползвател или 

пропорционално върху определена основа) са алтернативни само по отношение на основния начин 

за определяне на таксата върху количеството на битовите отпадъци.Достатъчно е да се установи, че 

е невъзможно да се установи количеството на битовите отпадъци по чл.67, ал.1 от ЗМДТ. В 
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хипотеза на невъзможност да се определи на количеството на отпадъка общинският съвет има 

правомощието в условията на оперативна самостоятелност да избере една от следващите 

възможности – такса на ползвател или върху основа. 

Основа за изчисляване на такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически и юридически 

лица  е данъчната оценка на имота, за нежилищните имоти на юридическите лица пропорционално  

върху основа, която е по – високата между данъчната оценка и отчетната стойност на активите. 

 

 

Предлагаме Общински съвет – Исперих да одобри проект за определяне размера на такса „Битови 

отпадъци” в промил за всяка услуга поотделно, както следва:  

 

№ 

по 

ред 

 Размер 

1. Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни 

имоти на граждани, намиращи се в строителни граници и застроени 

територията на гр. Исперих 

 

1.1 Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни 

имоти на граждани, намиращи се в строителни граници и застроени 

територията на гр. Исперих, в промил върху данъчната оценка на имота, в. 

т. ч: 

 

4.0 ‰ 

- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 1.0 ‰ 

- за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

2.0 ‰ 

- за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

1.0 ‰ 

1.2 За нежилищни имоти с търговско предназначение, намиращи се в 

строителни граници и застроени територии на гр. Исперих, в промил  

върху данъчната оценка на имота, в. т. ч: 

 

9.0 ‰ 

- за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 2.0 ‰ 

- за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

2.0 ‰ 

- за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

5.0 ‰ 

2. Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни 

имоти на граждани, намиращи се в строителни граници и застроени 

територии  на селата в община Исперих 

 

2.1. Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни 

имоти на граждани, намиращи се в строителни граници и застроени 

територии  на селата в община Исперих, в промил върху данъчната оценка 

на имота, в. т. ч: 

4.0 ‰ 

- за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 2.0 ‰ 

- За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

2.0 ‰ 

- За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

0.0 ‰ 

2.2. За нежилищни имоти с търговско предназначение, намиращи се в 

строителни граници и застроени територии на населените места (села) в 

община Исперих, в промил  върху данъчната оценка на имота, в. т. ч: 

 

9.0 ‰ 

-За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 7.0 ‰ 
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- За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения 

2.0 ‰ 

- За услугата по поддържане чистотата на териториите на обществените 

места 

0.0 ‰ 

3.  За юридически лица и търговци, регистрирани на територията на 

град Исперих 

 

3.1. За жилищни имоти на юридически лица и търговци, намиращи се в 

строителни граници и застроени територии на гр. Исперих, в промил 

върху данъчната оценка на имота, в. т. ч: 

9.0 ‰ 

- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване ная битови отпадъци 2.0 ‰ 

- За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения 

2.0 ‰ 

- За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

5.0 ‰ 

3.2. За нежилищни имоти на юридически лица и търговци, намиращи се в 

строителни граници и застроени територии на гр. Исперих в промил върху 

основа, която е по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност 

на активите, в. т. ч: 

 

 

9.0 ‰ 

-За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 2.0 ‰ 

-За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения 

2.0 ‰ 

-За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

5.0 ‰ 

3.3. За нежилищни имоти, държавна или общинска собственост и земеделски 

производители, намиращи се в строителни граници и застроени територии 

на гр. Исперих, пропорционално върху основа, която е по-високата между 

данъчната оценка и отчетната стойност на активите, в. т. ч: 

 

9.0 ‰ 

-За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 4.0 ‰ 

-За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1.0 ‰ 

-за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

4.0 ‰ 

3.4. За имоти на ООУ, ”Дом за деца лишени от родителска грижа” и 

„Комплекс за социални услуги” гр. Исперих, в. т. ч: 

 

6.0 ‰ 

-За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 1.0 ‰ 

-За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1.0 ‰ 

-За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

4.0 ‰ 

4. За юридически лица и търговци, регистрирани на територията на 

селата в община Исперих 

 

4.1. За жилищни имоти на юридически лица и търговци, намиращи се в 

строителни граници и застроени територии на населените места (села) в 

община Исперих в промил върху данъчната оценка на имота, в. т. ч: 

 

 

9.0 ‰ 

- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 5.0 ‰ 

- За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения 

4.0 ‰ 

- За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

0.0 ‰ 
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4.2. За нежилищни имоти на юридически лица и търговци, намиращи се в 

строителни граници и застроени територии на населените места (села) в 

община Исперих в промил върху основа, която е по-високата между 

данъчната оценка и отчетната стойност на активите, в. т. ч: 

 

 

9.0 ‰ 

- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 5.0 ‰ 

- За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения 

4.0 ‰ 

- За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

0.0 ‰ 

4.3. За нежилищни имоти, държавна или общинска собственост и земеделски 

производители, намиращи се в строителни граници или застроени 

територии на населените места (села) на община Исперих, 

пропорционално върху основа, която е по-високата между данъчната 

оценка  или отчетната стойност на активите, в. т. ч: 

 

 

 

9.0 ‰ 

- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 2.0 ‰ 

- За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения 

2.0 ‰ 

- За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

5.0 ‰ 

4.4. За имоти на ООУ на населените места (села) в община Исперих, в промил 

върху основа, която е по-високата между данъчната оценка и отчетната 

стойност на активите, в. т. ч: 

6.0 ‰ 

- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 2.0 ‰ 

- За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения 

4.0 ‰ 

- За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

0.0 ‰ 

5. За жилищните и нежилищни имоти на гражданите на гр. Исперих, 

намиращи се извън границите на общия  градоустройствен план в които 

общината е организирала сметосъбиране и сметоизвозване на битови 

отпадъци се събира такса за ползване на  депо, в промил върху данъчната 

оценка на имота 

 

 

 

2.0 ‰ 

6. За жилищните и нежилищни имоти на физическите лица  на населените 

места (села) на територията на община Исперих, намиращи се извън 

границите, в които общината е организирала сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци се събира такса за ползване на  депо, 

в промил върху данъчната оценка на имота 

 

 

 

 

2.0 ‰ 

7. За имоти на юридическите лица, намиращи се извън границите на  общия 

градоустройствен план, в които общината не е организирала 

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци се събира такса за 

ползване на депо в промил върху основа, която е по-високата от 

данъчната оценка или отчетната стойност на активите 

 

 

 

5.0 ‰ 

8. За имоти на юридическите лица , намиращи се извън границите на  

населените места (села) на община Исперих, в които общината не е 

организирала сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци се 

събира такса за ползване на депо в промил върху основа, която е по-

високата от данъчната оценка или отчетната стойност на активите 

 

 

 

 

5.0 ‰ 

9. За нежилищни имоти, когато таксата се определя според вида и броя на 

използваните съдове, т.е. според количеството - изчислената стойност по 
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приложение №4 + промил върху основа, която е по-високата между 

данъчната оценка или отчетната стойност на активите, в. т. ч: 

5.0 ‰ 

- За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, 

обезвреждане в депа или други съоръжения 

Изчисленат

а стойност 

по 
Приложени

е 4 

- За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване 

5.0 ‰ 

 

                                                                                                                        Приложение № 4 

 

 

Годишни такси за битови отпадъци за 2015 г., когато таксата се определя според вида и броя 

на използваните съдове 

 

Район Видове съдове  

за битови 

отпадъци в м³ 

Честота на 

сметоизвозването   

Годишна такса за 

ползване на един брой 

съд в лева 

За град Исперих и 

населените места 

(села) в община 

Исперих 

1,1 тип „Бобър” 2 пъти седмично 1 604.72 лв. 

1,1 тип „Бобър” 1 път седмично 802.36 лв. 

1,1 тип „Бобър” 2 пъти месечно 370.32 лв. 

 

Видове съдове за битови отпадъци описание:  

-1,1 м³ - тип „Бобър”, метален, поцинкован или пластмасов на 4 колела. 
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ПРОЕКТ 

на план-сметки на разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на 

територията на община Исперих за 2015 година 
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ТОЧКА 8 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Отчет на младежките дейности в Община Исперих за 2014г.  и приемане на План за 

действие на Община Исперих за 2015г. в изпълнение на Закона за младежта и Националната 

стратегия за младежта (2010-2020) 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно чл. 15 от Закон за младежта (Обн. - ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 20.04.2012 

г.) кметовете на общини отговарят за провеждането на общинската политика за младежта в 

съответствие с държавната политика за младежта. Те работят в тясно сътрудничество с 

Министерството на образованието, младежта и науката, с Oбластните управители и с младежките 

организации, когато се разглеждат въпроси, свързани с политиката за младежта. Анализират 

състоянието на младежта в общината и изготвят проект на общинския годишен план за младежта. 

Ежегодно до 31 януари кметовете на общини предоставят на областните управители общинския 

годишен план за младежта 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 (2010-2020г.) 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 социално изключване на млади хора в неравностойно 

положение, развитие на младежко 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. 

Всеки план през годината може да се допълва. И ако Вие като общински съветници имате 

някои предложения, идеи  готови сме да ги разгледаме. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет Исперих 

Благодаря г-н Кмет. 

Въпроси към вносителя. 

Няма. 

Моля за становището на председателите на ПК. 

           Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно заседание с ПК 

по “Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

приеме  на заседание на ОбС. 

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет”,  ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 6 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да се  

приеме на заседание на Общински съвет Исперих.  

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното съвместно заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”     
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към Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа 

„за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да 

се приеме на заседание на ОбС. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от проведеното заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”      на 

28.01.2015г. от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се приеме  на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното съвместно  

заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК 

по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “ ПУКИ”  

на 28.01.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 5 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се   приеме    на заседание на 

ОбС. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по „Финансии и 

бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред”, 

ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, на ПК по “Стопански дейности и европейско 

развитие” ПК по “Образование, култура и туризъм”  към  Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. 

от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 

членния състав на комисията излиза със становище  да се  приеме на заседание на ОбС. 

            Благодаря на председателите. 

Моля да преминем към гласуване. 

    ЗА                              -      27 

                                                                                   ПРОТИВ                    -      0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -      0 

                                                                                   ПРИЕМА СЕ  

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 470 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

Администрация и чл.15. ал.4 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

         1.  Приема Отчета на младежките дейности в Община Исперих за 2014г. 

 

         2. Приема План за действие на Община Исперих за 2015г. в изпълнение на Закона за  

младежта и Националната стратегия за младежта (2010-2020). 

 

         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 съгласно чл. 22 от ЗМСМА. 

 

         4. Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд – Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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Приложение 1 

 

ОТЧЕТ 

НА  МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2014г. 
 

 

Община Исперих е  разположена в североизточната част на България. Общината попада в 

обхвата на селските райони,  най-развит сектор на местната икономика е селското стопанство. 

Развиват се още керамично-фаянсова, машиностроителна, хранително-вкусова и шивашка 

промишленост, търговия. Община Исперих има потенциал за развитие на културен туризъм, който 

се съдържа културно - историческото наследство на територията на Общината.  

По данни от преброяването през 2011година , населението на възраст от 15 до 29 години е 

приблизително 18 % от общия брой на жителите на община Исперих. 

 

 

1. Образователна характеристика и младежка заетост. 

 

Съгласно действащото законодателство в Република България на 15 години младият човек 

става трудоспособен, като започването на работа на по-ранна възраст е при условията на специална 

закрила. Насочването на политиките за развитие би подпомогнало кариерната ориентация и би 

облекчило включването на трудоспособните млади хора в системата на трудовата заетост. В 

повечето случаи младите хора нямат практически и трудов опит по придобитата специалност след 

завършване на своето образование и трудно се включват на пазара на труда. Младите хора без опит 

са в неблагоприятно положение в условията на повишаване на предлагането на труд в контекста на 

световната финансова криза. Младежите с ниско образование и квалификация са сред първите, 

засегнати от влошените икономически условия. Необходимо е да се положат усилия относно 

плавното преминаване на младите хора от учебната скамейка към пазара на труда чрез 

разширяване на стажовете и практиките в реалния сектор. Често младите хора изпитват липса на 

необходимата информация за устройване на работа. Не е наложена все още практиката на 

работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и служители. 

Голяма част от младите хора са демотивирани от предлаганото заплащане, както и от условията на 

работа. Младите хора се превръщат в потенциален ресурс на заетостта в сивата част на 

икономиката. Недостатъчните професионални умения и практики в реална среда и невъзможността 

за професионален избор на учащите от най-ранната възраст принуждават част от завършилите 

училище да започнат “първата възможна работа”, най-често в сферата на услугите, търговията и 

обслужването, без изисквания към условията на труд.  

         Близо половината от младежите в общината се определят като икономически активни  - 48, 56 

% лицата. Това означава, че всеки втори млад човек в община Исперих  влага или предлага своя 

труд за производството на стоки и услуги. По данни от Бюрото по труда официално регистрираната 

безработица сред лицата на възраст 15-29 години в община Исперих е 22.47%.Средната 

безработица за Исперих по официални данни /регистрирани в Бюрото по труда/,  е малко над 23 

%.Половата структура на икономически активните лица на възраст от 15 до 29 години е следната 

62 % са мъжете и 38% - жените. При разпределението на безработицата – 37 % от безработните 

младежи са мъже и 46 % - жени.По данни на бюрото по труда има регистрирани 17 безработни 

младежи с висше образование.  

Младежите на възраст от 20 до 29 години имат следната образователна структура : с висше 

образование са почти 6 % от всички на тази възраст, 40 % са със средно образование, с основна 

степен са 28 % , а останалите са с начално или незавършено начално образование. Друг факт, 
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правещ впечатление е , че над 43 % от лицата на възраст от 15 до 24 години, които са 

икономически неактивни не посещават училище. Официалната безработица е два пъти по-ниска, 

сравнена с данните от преброяването на населението . Това означава, че всеки втори безработен не 

разчита, че държавата ще му помогне да започне работа. Дори прилаганите към момента схеми за 

осигуряване на временна заетост не мотивират младите хора да се регистрират в Бюрата по 

труда.Младежката безработица и по официални данни и по резултатите от преброяването е 

значително по-висока от средната за общината. Това доказва значимостта на проблема младежка 

безработица. Има за следствие и голямата бедност, в която живеят младите хора, лишени от 

доходи, с неизградени трудови навици и най-често със семейства, които са създали и, за които не 

могат да се грижат. Или липсата на работа принуждава младежите да отлагат във времето 

създаването на семейства и отглеждането на деца. 

Основна цел на община Исперих е намаляване процента на безработица сред младите хора, 

както и да се намали зависимостта от социално подпомагане. Общината е предприела мерки по 

прибиране и задържане на учениците и децата от ромски произход в учебните и детски заведения.  

Задълбочаването на икономическата криза в страната през последните години има и своето 

отражение върху пазара на труда в община Исперих. Все повече млади хора се преселват в по-

големите населени места с цел намиране на работа. 

 

 

2.Младежко доброволчество 

 

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 непълнолентите, се нуждаят от 

законова закрила. 

 Една от утвърдените в общината младежки доброволчески организации е Българския 

младежки червен кръст (БМЧК), чийто членове 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. 

 

 

3. Подобряване на материално-техническата база в община Исперих. Органзиране на спортни 

дейности и мероприятия. 

 

Физическото възпитание, спортът и социалният туризъм са основа за укрепване на здравето 

и физическата годност на нацията и се поощряват и подпомагат от общините и държавата. 

Спортните обекти и съоръжения, собственост на държавата и общините, се  ползват за нуждите на 

физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности. 

Спортната база в община Исперих се състои от стадиони в град Исперих и  селата Свещари, 

Китанчево, Лъвино и Подайва, оборудвана фитнес-зала , спортните площадки и физкултурни 

салони на ОУ „Васил Априлов”, ОУ „Христо Ботев”, Гимназия „Васил Левски”, ПГСС „Хан 

Аспарух”, ЦДГ „Слънце”  и ДОВДЛРГ „Лудогорие” гр.Исперих. 

 Инвестират се средства и в създаване и подържане на зони за отдих. Привлекателно  място 

за отдих за жителите и гостите на Община Исперих е ИАР «Сборяново» между селата Свещари и 

Малък Поровец. 
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 Ежегодно се провеждат ученически спортни съзтезания, в които взимат участие деца и 

младежи от цялата община.Те се състезават в различни спортни дисциплини- тенис на маса, 

бадминтон, футбол, волейбол, баскетбол и хандбал. 

Много привлекателни за младите са танцовите клубове, където младежите отиват от една 

страна, за да спортуват, а от друга - да се забавляват и да открият среда за социално общуване. В 

общината функционира  детски танцов състав „Исперихче”, клуб за модерни танци „Форте” и 

танцов клуб „Ахинора”.Неговите възпитаници участват в различни фолклорни събори в страната. 

 

 

4.Дейности за превенция на младежката  престъпност 

 

От 2014 година възниква възможността за реализиране на наказателна отговорност по 

отношение на младия човек за извършени от него престъпления. Зачестяват случаите на 

противообществени и противоправни прояви сред млади хора от по-ниските възрастови групи. 

Около две трети от осъжданите всяка година младежи не ходят на училище и/или нямат работа. 

Статистиката през последните години показва застрашителни тенденции на нарастване броя на 

непълнолетните извършители на престъпления и на относителния дял на младите хора до 29 

години сред затворническата популация и сред водачите на моторни превозни средства, причинили 

пътно транспортни произшествия. 

Успоредно с органите на полицията, в община Исперих работи и Местна комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, чийто основен приоритет е 

установяването на причините за извършването на противообществени прояви от малолетни и 

непълнолетни, както и прилагане на различни методи за ограничаването им. Кризата  в основните 

социални ценности, както и всички негативни икономически фактори, обхванали обществото ни 

резонират върху детската душевност и оказват отрицателно въздействие върху нея. 

На територията на община Исперих има девет училища с 3 564 ученика. Голяма част от 

децата в училищата са от ромски произход, което предполага висок риск от отпадане на голяма 

част от тях.Ежедневно МКБППМН провежда срещи с деца, учители и родители, с цел превенция на 

отпадането на застрашените деца.През годината се провеждат беседи и лектории по различни теми 

за ограничаване на девиантното поведение сред подрастващите. 

Местната комисия активно се стреми да отговаря на нуждата от противодействие на този 

вече станал национален проблем – агресията сред децата, в училище и извън него.За тази цел 

организира множество спортни мероприятия, съвместно с община Исперих, включващи турнири по 

футбол, волейбол, баскетбол, колоездене, бягане. 

 

 

5.Достъп до информация и услуги. 

 

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

до информация на младите хора все още e ограничен. Публичните услуги в подкрепа на младите 

хора все още не са с необходимото качество и не достигат до всички нуждаещи се, особено до 

младите роми и младежите в малките населени места.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2015 г. 

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА И 

 

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

 

МЛАДЕЖТА (2010-2020) 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ  

 
         Настоящият План е документ, който следва основните приоритети на политиката за младите 

хора в страната, залегнали в Националната стратегия за младежта (2010-2020) на Република 

България - 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 международния и 

междукултурния диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.  

         Изпълнението на поставените цели в Националната стратегия не биха могли да бъдат 

изпълнени, ако не се постигне оптимална координация и взаимодействие между различните 

институции на територията на община Исперих.  

         Държавната политика, насочена към младите хора, като ценен социален ресурс определя 

обществените и институционалните нагласи, приоритетите, формулирането на комплексна и 

устойчива визия по отношение на младежкия сектор в нашата страна.  

 

 

II. РАМКОВА НОРМАТИВНА БАЗА  

 
         Националната стратегия за младежта (2010-2020) е съобразена с Конституцията на РБългария, 

основните закони и подзаконови нормативни актове, изследвания и национални стратегически 

документи: Националния доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване на 

Република България, Националната стратегия за демографското развитие на Република България 

(2006-2020), Националната стратегия за детето (2008-2018) , Националния план за действие 

“Околна среда-здраве”, Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства (2004-2015), Националния план за интегриране на деца със специални 

образователни потребности и/или хронични заболявания в системата на народната просвета, , 

Актуализираната стратегия по заетостта (2008-2015), Рамковата програма за интегриране на ромите 

в българското общество  (2010-2020). 
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III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  

 
1. НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ  

 

Нарушена ценностна система, поради формирането и в условията на преход от тоталитарно 

към демократично общество;  

Отрицателна демографска характеристика;  



Отпадане от системата на средното образование, липса на професионална квалификация и 

кариерна ориентация;  

Висок процент младежка безработица, поради обективни и субективни причини;  

Заетост главно в „сивия” сектор на пазара на труда;  

Липса на икономическа и социална мотивация за собствен бизнес и предприемачески 

инициативи;  

Недостатъчно развити публични услуги в подкрепа на младите хора;  

Предпочитания за изява в неформална среда и липса на желание за формална изява на 

граждански позиции;  

Липса на достъп до информация за младите хора от малките населени места;  

Липса на представителство чрез младежки съвети на общинско ниво;  

Немотивираност на младите хора да участват в доброволчески дейности и акции;  

Пренебрегване на здравословния начин на живот / хранене, спорт, опасности от полово 

предавани болести, неупотреба на наркотици и др./ като ценност;  

Ранни бракове, разводи и нарастване на броя на децата, родени без брак;  

Увеличаване на случаите на противообществени и противоправни прояви сред младите хора от 

по-ниските възрастови групи;  



Рецидиви на случаите на малолетни и непълнолетни извършители на престъпления;  

Ниска степен на респект към правоохранителните и правораздавателните органи;  

Липса на привлекателни възможности за реализация на младите в селата на общината, и 

особено на тези от ромски произход;  

Сътрудничеството между отделните институции при реализирането на младежките политики 

не е достатъчно ефективно; 

IV. ГЛАВНА ЦЕЛ  

V.  

         Качествено подобряване на условията на живот на младите хора за пълноценната им 

реализация в обществено-икономическия живот на общината.  

 

V. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ  

 

         1.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора  

         2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги  

         3. Насърчаване на здравословен начин на живот  

         4.Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение  

         5. Младежко доброволчество  

         6. Повишаване на гражданската активност на младите хора  

         7. Младите хора в селата на община Исперих 

         8. Междукултурно младежко общуване  

         9.Ролята на младите хора за намаляване на престъпността и правонарушенията.  
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VI. ПУБЛИЧНОСТ  

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

изменя на база регламентирани периодични анализи.  

         Информация за дейностите в плана може да се получи от страницата на община Исперих. 

 

VII. ТАБЛИЦА ПО ПРИОРИТЕТИ 

Дейности Инициативи, 

кампании 

Отговорни 

институции 

Времеви  

период 

Финансиране 

1. Насърчаване на 

икономическата 

активност и 

кариерното развитие 

на младите хора 

1.1.Създаване на 

ефективни връзки и 

насърчаване на 

сътрудничество между 

работодатели и 

училищата 

 

 

 

 

Организиране на 

информационна 

среща с работодатели 

 

 

 

 

Директори на 

училища 

 

 

 

 

м.април 

 

 

 

 

не е 

необходимо 

1.2.Насърчаване на 

интереса на младите 

хора към развитието 

на града.  

Организиране на 

дискусия в часа на 

класа на тема  

„Визията на младите 

хора в бедещето на 

Исперих”  

Класни 

ръководители  

м.март  не е 

необходимо  

1.3. Стажуване в 

общинската 

администрация  

Създаване на 

възможност за 

стажуване по 

стажантски програми  

община Исперих през  

годината  

по програми  

2. Подобряване на 

достъпа до 

информация и 

качествени услуги  

2.1. Актуална и 

достъпна информация, 

насочена към широк 

кръг интереси и 

потребности  

 

 

 

Своевременно 

обявяване на 

интернет страницата 

на общината  

за младежки проекти, 

програми, стипендии 

и др. възможности.  

 

 

 

Общинска  

администрация  

 

 

 

 

през  

годината  

 

 

 

не е 

необходимо  

2.2.Запознаване на 

младите хора с 

възможностите, които 

им се предоставят от 

приетия Закон за 

младежта  

Информационна 

кампания  

Общинска  

администрация  

м.май  не е 

необходимо 

2.3. Извършване на 

качествени услуги за 

деца  

Проверка за 

спазването на 

стандартите за 

качествени услуги на 

деца, предоставяни в 

ЦНСТ и ДЦДУ  

специалисти  

отдел „ЗД”  

експерти ОбА  

м.февруари  не е 

необходимо  
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3.Насърчаване на 

здравословен начин 

на живот  

3.1. Информация по 

въпросите на 

сексуалното и 

репродуктивно здраве, 

превенция на болести, 

предавани по полов 

път  

 

 

 

Беседи от 

мед.специалисти в 

училищата в часа на 

класа.  

 

Индивидуална работа 

на личните лекари с 

млади хора от селата 

 

 

 

медицински 

специалисти в 

училищата 

 

лични лекари 

 

 

 

според 

плановете на 

класните 

ръководители  

 

през годината 

 

 

 

не е 

необходимо  

 

 

 

 

не е 

необходимо 

3.2. Стимулиране на 

детския и младежки 

спорт 

Участие в 

ученическите игри, в 

спортни състезания, 

кросове и 

шампионати за деца с 

увреждания и др. 

 

Провеждане на 

есенен 

лекоатлетически крос 

Директори,  

учители по 

физ.възпитание 

 

 

Експерт ОбА  

Учители по ФВС 

по обявяване 

на състезаия  

през годината 

 

 

 

 

м.октомври 

Бюджети на  

училищата,  

Общински 

бюджет 

 

 

 

 

Общински 

бюджет 

4. Социално 

включване на 

младите хора в 

неравностойно 

социално положение 

4.1.Сътрудничество 

между неформалните 

младежки лидери и 

ръководителите на 

общински 

институции, имащи 

отношение към 

младежта 

 

 

 

 

 

 

 

Изграждане на 

общински 

консултативен съвет 

по въпросите за 

младежта 

 

 

 

 

 

 

С решение на  

Общинския 

съвет 

 

 

 

 

 

 

м.май 

 

 

 

 

 

 

не е 

необходимо 

5. Младежко 

доброволчество 

5.1. Доброволчески 

възможности за 

младите хора, 

 

 

 

Организиране на 

обучение за млади 

доброволци, свързано 

с извършвани от 

младежи 

доброволчески 

дейности 

 

 

Експерти – 

Общинска 

администрация 

 

 

м. юни 

 

 

общински 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

5.2. Популяризиране 

на добри практики 

Информационна 

кампания  

Общинска  

администрация 

м. септември не е 

необходимо 

5.3.Осигуряване на 

заетост на младите 

хора през лятото 

Включване в 

обществено-полезен 

труд на обучаващи се 

студенти от 

Общинска 

администрация, 

кметове по 

населени места 

м.юли, август не е 

необходимо 
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общината-

организиране на 

летни бригади. 

6. Повишаване на 

гражданската 

активност на 

младите хора 

6.1. Гражданско 

образование и 

обучение 

 

 

 

В часа на класа -

Познаваме ли 

Законите – 

ЗМСМА,Закона за 

администрацията?  

 

 

 

Класни 

ръководители  

 

 

 

м.октомври  

 

 

 

не е 

необходимo 

6.2.Съпричастност на 

младите хора в 

управлението на 

общината 

Един ден в който 

управляват младите – 

„Кмет и ръководство 

на община за един 

ден.” 

Общинска  

администрация  

м.ноември  не е 

необходимo 

7. Младите хора в 

селата на община 

Исперих 

7.1. Проучване на 

потребностите , 

интересите и 

желанията на младите 

хора  

 

 

Провеждане на 

анкета -„Имам идея” 

с младите хора в 

селата .  

 

 

Експерти – 

Общинска 

администрация, 

кметове по 

населени места 

 

 

м.април  

 

 

общински 

бюджет  

8. Междукултурно 

младежко общуване 

8.1. Интеркултурно 

образование и 

възпитание 

 

 

В час по музика – 

Запознаване с 

традициите и 

фолклора на 

различните 

етнически общности.  

 

 

Учители по 

музика  

 

 

през годината  

 

 

не е 

необходимо  

9.Ролята на младите 

хора за намаляване 

на престъпността и 

правонарушенията  

9.1.Превенция на 

правонарушенията, 

извършвани от млади 

хора  

 

 

 

 

Информационно-

образователна 

кампания на 

МКБППМН  

 

 

 

 

Секретар 

МКБППМН  

 

 

 

 

м.септември  

 

 

 

 

Бюджет  

МКБППМН  

9.2. Превенция на 

пътно-транспортни 

произшествия  

„Младежи – пътни 

полицаи” – съвместна 

акция с РУ МВР-

Исперих 

Общинска 

комисия  

по БДП  

м. май  не е 

необходимо  
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ТОЧКА 9 

Докладна записка от Атанас Дочев – Заместник председател на Общински съвет – Исперих. 

Относно: Определяне на упълномощен  представител на Общински съвет Исперих за  

извънредното общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „СВ. ИВАН 

РИЛСКИ – Разград” АД. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на  Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Дочев. 

 

Атанас Дочев – Заместник председател на Общински съвет – Исперих. 

Уважаеми колеги, 

Съветът на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „ СВ. ИВАН 

РИЛСКИ” – Разград „  АД, гр. Разград, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 15, ал.1 

от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 

20.02.2015г. в 11.00 часа. Във връзка с постъпилата покана  с Вх. №  07 от 13.01.2015 г. в 

деловодството на Общински съвет Исперих   за участие в извънредното общо събрание на 

акционерите На заседание на комисиите вземахме становище да упълномощин  Председателя на 

Общински съвет – Исперих, но тъй като той е възпрепятстван предлагам за извънредното събрание 

на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „ СВ. ИВАН РИЛСКИ” – Разград 

„  АД, гр. Разград да упълномощим г-жа Нуртен  Ахмед Мехмед– главен експерт „ Здравеопазване” 

в Община Исперих. 

Предлагам също упълномощеното лице да гласува по точките от проекто дневния ред както 

следва: 

По точка 1 – Освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов съвет на 

директорите на дружеството. 

проект на  Решение:  Общото събрание на акционерите освобождава настоящия съвет на 

директорите и избира на нов съвет на директорите  –  гласува „ въздържал се ”     

 

По точка 2 –  Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 

новизбрания съвет на директорите –  гласува „ въздържал се”  

 

По точка 3  - Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма 

да бъде възложено управлението. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете 

на съвета на директорите, на които няма да бъде възлагано управлението, да бъде в размер на две 

средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на 

минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съотвествие с 

Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета 

на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното 

възнаграждение в случаите, в които това не противоречи  на императивните разпоредби на 

нормативен акт  - гласува  „ въздържал се ”   

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Има ли други предложения, становища. 

Заповядайте г-н Димитров. 

 

 

 



87 /94 

 

Даниел Димитров – Председател на ПК по „ Законост и обществен ред” 

Учуден съм, че освобождаването на настоящия съвет на директорите и избора на нов такъв е 

включено в една точка. Няма пречка след освобождаването, въпреки, че знаем, че има подадена 

оставка от д-р Жеков може и да не се избере нов съвет на директорите. Поради тази причина 

предлагаме да гласуваме „ въздържал се”. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих 

Ако няма други изказвания предлагам да преминем към гласуване. 

Гласуването е поименно. 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

редовна сесия на 02.02.2015г.– поименно гласуване 

 

Докладна записка от Атанас Дочев – Заместник председател на Общински съвет – Исперих. 

Относно: Определяне на упълномощен  представител на Общински съвет Исперих за  

извънредното общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „СВ. ИВАН 

РИЛСКИ – Разград” АД. 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  - - - - 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  за - - п 

 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ за - - п 

 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН за - - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР за - - п 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ за - - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ за - - п 

 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ за - - п 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД за - - п 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ за -  п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ - - Въздържал се п 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ за   п 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА за - - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД за - - п 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ за - - п 

16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА за - - п 

17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ за - - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР - - - - 

19. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН за - - п 

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД за - - п 

21. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА - против - п 

22. САЛИ САЛИ МЕХМЕД за - - п 

23. САМЕДИН САЛИМ САБИТ за - - п 

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ за - - п 

25. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ за - - п 

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА за - - п 

27. ХАСАН ШАБАН ХАСАН за - - п 

28. ЯЛЧЪН АЛИОСМАН. МЕХМЕДАЛИЕВ за - - п 

29. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ - - Въздържал се п 
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    ЗА                              -      24 

                                                                                   ПРОТИВ                    -      1 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -      2 

                                                                                   ПРИЕМА СЕ  

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 471 

 

 

Във връзка с провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на Многопрофилна 

болница за активно лечение „ СВ. ИВАН РИЛСКИ” – Разград  АД, гр. Разград и на основание 

чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1.Упълномощава Нуртен Ахмед Мехмед – главен експерт „ Здравеопазване” в Община Исперих ,  

да представлява Общински съвет Исперих в извънредното общото събрание на Многопрофилна 

болница за активно лечение „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – Разград „  АД, гр. Разград. 

 

2.Упълномощава Нуртен Ахмед Мехмед – главен експерт „ Здравеопазване” в Община Исперих да 

гласува по приетия дневен ред, в полза на Общински съвет Исперих спазвайки изискванията на 

нормативната уредба в РБ, както сведва: 

 

По точка 1 – Освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов съвет на 

директорите на дружеството. 

проект на  Решение:  Общото събрание на акционерите освобождава настоящия съвет на 

директорите и избира на нов съвет на директорите  –  гласува „ въздържал се”     

 

По точка 2 –  Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 

новизбрания съвет на директорите –  гласува „ въздържал се”  

 

По точка 3  - Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма 

да бъде възложено управлението. 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете 

на съвета на директорите, на които няма да бъде възлагано управлението, да бъде в размер на две 

средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на 

минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съотвествие с 

Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета 

на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното 

възнаграждение в случаите, в които това не противоречи  на императивните разпоредби на 

нормативен акт  - гласува  „ въздържал се”   
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Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седемдневен 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 10 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на поземл. Имот № 027182, ЕКАТТЕ 32 874, Местност  „ 

Коджа Екинлик” – Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград. 

 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих 
Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Благодаря г-н Председател. 

Уважаеми общински съветници, 

            Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване на  ПУП – ПЗ 

за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, въз основа на изготвено 

задание придружено от опорен план по смисъла на чл. 125 ал. 1 и 3 от ЗУТ, се разрешава с 

Решение на Общинския съвет 

На заседание на кмисиите  докладната бе разгледана обстойно. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

 

Моля за становището на председателите на ПК. 

           Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно заседание с ПК 

по “Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

приеме  на заседание на ОбС. 

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет”,  ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 6 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да се  

приеме на заседание на Общински съвет Исперих.  

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното съвместно заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”     

към Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа 

„за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да 

се приеме на заседание на ОбС. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от проведеното заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”      на 
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28.01.2015г. от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се приеме  на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното съвместно  

заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК 

по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “ ПУКИ”  

на 28.01.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 5 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се   приеме    на заседание на 

ОбС. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по „Финансии и 

бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред”, 

ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, на ПК по “Стопански дейности и европейско 

развитие” ПК по “Образование, култура и туризъм”  към  Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. 

от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 

членния състав на комисията излиза със становище  да се  приеме на заседание на ОбС. 

          Благодаря на председателите. 

Моля да преминем към гласуване. 

    ЗА                              -      27 

                                                                                   ПРОТИВ                    -      0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -      0 

                                                                                   ПРИЕМА СЕ  

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 472 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 027182, ЕКАТТЕ 

32 874, Местност  “Коджа Екинлик” – Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград и 

одобряване на Задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

          1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ  на поземл. имот № 027182, ЕКАТТЕ 32 874, 

Местност  “Коджа Екинлик” – Землище гр. Исперих , общ. Исперих, обл. Разград и одобряване 

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

управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем дневен срок от 

примането му.  

           

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс 

 

 

 

 

ТОЧКА 11 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно:  Разработване на ПУП – ПЗ на  поземл. имот № 167101, ЕКАТТЕ 32 874, Местност  

“Юсек Юстю” – Землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград  
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Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

Тази докладна е сходна с предишната. 

 

Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

          Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване на  ПУП – ПЗ 

за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, въз основа на изготвено 

задание по смисъла на чл. 125 ал. 1  от ЗУТ, се разрешава с Решение на Общинския съвет. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. 

 

Моля за становището на председателите на ПК. 

           Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно заседание с ПК 

по “Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се 

приеме  на заседание на ОбС. 

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет”,  ПК по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”   

в  Общински съвет Исперих на 28.01.2015 от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 6 гласа „за”, 

„против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да се  

приеме на заседание на Общински съвет Исперих.  

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното съвместно заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по “ 

Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”     

към Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа 

„за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  да 

се приеме на заседание на ОбС. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от проведеното заседание 

с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред”, ПК по “Образование, култура и туризъм” и  ПК по “ ПУКИ”      на 

28.01.2015г. от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се приеме  на заседание на ОбС. 

        Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното съвместно  

заседание с ПК по „Финансии и бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК 

по „ Законост и обществен ред”, ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, ПК по “ ПУКИ”  

на 28.01.2015 от 10.00ч. след разглеждане на докладната с 5 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали 

се”-не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище  да се   приеме    на заседание на 

ОбС. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по „Финансии и 

бюджет”, ПК по “Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред”, 

ПК по “ Социални дейности и здравеопазване”, на ПК по “Стопански дейности и европейско 

развитие” ПК по “Образование, култура и туризъм”  към  Общински съвет Исперих на 28.01.2015г. 

от 10.00ч.  след разглеждане на докладната с 3 гласа „за”, „против”-не,  „въздържали се”-не, от 5 

членния състав на комисията излиза със становище  да се  приеме на заседание на ОбС. 
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            Благодаря на председателите. 

Моля да преминем към гласуване. 

    ЗА                              -      27 

                                                                                   ПРОТИВ                    -      0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -      0 

                                                                                   ПРИЕМА СЕ  

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 473 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземл. имот № 167 101, 

ЕКАТТЕ 32 874, Местност  “Юсек Юстю” – Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград и 

одобряване на Задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

          1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ  на поземл. имот № 167101, ЕКАТТЕ 32 874, 

Местност  “Юсек Юстю” – Землище гр. Исперих , общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на 

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

управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем дневен срок от 

примането му.  

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.  

 

 

 

 

ТОЧКА 12. 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Виждам, че в залата има граждани, които сигурно имат въпроси към нас. 

Заповядайте. 

Представете се за протоколо госпожо. 

 

Цветана Иванова – гражданка от гр. Исперих. 

Изслушахме отчета за изпълнение на  управленската програма на Кмета на общината. 

Въпроса ми е защо гробищния парк не се почиства. Алеите до гробовете са кални, не е ли 

възможно да се насипе малко чакъл. Не е опрадание, че работниците са на четири часов работен 

ден. 

 

Отговор. 

Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих. 

Заедно със заместника кмета на общината г-н Руфад ще направим всичко възможно да  бъде 

изчистен гробищния парк. 

 

 



93 /94 

 

ТОЧКА 13 

Разни. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Вутов. Виждам, че Вие чакате с нетърпение да зададете въпросите си. 

 

Венелин Вутов – Председател на ПК по „ Образование, култура и туризъм” 

На една от сесиите гласувахме средства за ремонта на пропадналата улица мисля, че беше 

ул. „ Димитър Полянов”, това не е направено. Гласувахме средства за МБАЛ – Исперих, тези 

средства също още не са преведени. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Руфад. 

Бейсим Руфад – заместник кмет на Община Исперих. 

Що се отнася до ремонта на пропадналата улица, фирмите изпълнители в момента са 

ангажирани с изпълнението на други проекти и при първа възможност щом свършат ще започнат 

ремонта на улицата. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих. 

Средствата които сме гласували да бъдат преведени  на МБАЛ – Исперих, ще се преведат, 

ще изпълним ангажимента си. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 

Други желаещи да вземат отношение по наболели въпроси. 

Няма. 

 

           Уважаеми общински съветници дневния ред приет на днешното заседание е изчерпан. 

Закривам редовното заседание на Общински съвет Исперих проведено на 02.02.2015г. 

           

          Настоящия протокол се състави в три еднородни екземпляра по един за Областна 

администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един който остава за архива 

на Общински съвет Исперих. 

 

                                                                  

 

 

 

    

Председател:  

                                                                          / Гюнел Мюсреф / 

                                    

                                                                        Протоколист:  

                                                                                                          / Сейде Султанова / 
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