
Р Е Ш Е Н И Я 

ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

ПРОВЕДЕНО НА 01.09.2006 година 

ПРОТОКОЛ  № 32 

  

  

         На основание чл. 10, ал. 5 от ЗНП и чл. 12, ал. 4 и ал. 6 от ППЗНП и във връзка с чл. 20 от 
ЗМСМА 

  

    224. Предлага на Министъра на образованието и науката да закрие Начално училище "Никола Йонков 
Вапцаров" с. Средоселци, общ. Исперих, обл. Разград. 

            Учениците от НУ "Никола Йонков Вапцаров" - с. Средоселци да се пренасочат към Основно 
училище "Отец Паисий" - село Подайва, общ. Исперих, обл. Разград. За учениците на ОУ - с. Подайва от 
с. Средоселци да се сформира полуинтернатна група, действаща в сградата на закритото начално 
училище. За пътуващите ученици от ОУ - с. Подайва да се осигури ученически автобус, който да бъде 
кадрово и финансово обезпечен. Директорът на ОУ "Отец Паисий" - село Подайва да приеме: за 
стопанисване и управление активите и пасивите за съхранение - задължителната документация на НУ 
"Никола Йонков Вапцаров" с. Средоселци. Трудово-правните взаимоотношения с персонала на НУ 
"Никола Йонков Вапцаров" с. Средоселци да се уредят съгласно Кодекса на труда.  

  

        На основание чл.10, ал.5 от ЗНП и чл.12, ал.4 и ал.6 от ППЗНП и във връзка с чл.20 от ЗМСМА  

   225. Предлага на Министъра на образованието и науката да закрие Начално училище "Д-р Петър 
Берон" с. Голям Поровец, общ. Исперих, обл.  Разград. 

            Учениците от НУ "Д-р Петър Берон" - с. Голям Поровец да се пренасочат към Основно училище 
"Христо Ботев" - с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград. 

            За учениците на ОУ - с. Лудогорци  от с. Голям Поровец да се сформира полуинтернатна група, 
действаща в сградата на закритото начално училище. 

            За пътуващите ученици от ОУ - с. Лудогорци да се осигури ученически автобус, който да бъде 
кадрово и финансово обезпечен. 

            Директорът на ОУ "Христо Ботев" с. Лудогорци да приеме: за стопанисване и управление 
активите и пасивите, за съхранение - задължителната документация на НУ "Д-р Петър Берон" - с. Голям  

Поровец. 

            Трудово правните взаимоотношения с персонала на НУ "Д-р Петър Берон" с. Голям Поровец да се 
уредят съгласно Кодекса на труда. 

  



        На основание чл. 11, ал. 1, т. 1 и  ал. 2; § 1, ал. 1  от Наредба  № 7/29.12.2000 г. на МОН за 
определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена и във връзка с чл. 90 , ал. 1 от ППЗНП и чл. 20  от ЗМСМА 

    226/1.   Утвърждава слети класове, паралелки с брой ученици под норматив, както следва:    

              

ОУ "Христо Ботев" - с. Райнино 
І - ІІ клас слети класове 10 ученика маломерна паралелка 

ІІІ - ІV клас нулев клас   маломерна паралелка 
V - VІІ клас слети класове 12 ученика маломерна паралелка 

VІ - VІІІ клас слети класове 12 ученика маломерна паралелка 
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Белинци 

І - ІІ клас слети класове 10 ученика маломерна паралелка 
ІІІ - ІV клас слети класове 10 ученика маломерна паралелка 
V - VІ клас слети класове 12 ученика маломерна паралелка 

VІІ - VІІІ клас слети класове 12 ученика маломерна паралелка 
ОУ "Васил Левски" - с. Духовец 

І - ІІ клас слети класове 13 ученика маломерна паралелка 
ІІІ - ІV клас слети класове 13 ученика маломерна паралелка 
V - VІ клас слети класове 13 ученика маломерна паралелка 

VІІ - VІІІ клас слети класове 18 ученика   
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Йонково 

І - ІІІ клас слети класове 10 ученика маломерна паралелка 
ІІ клас   12 ученика маломерна паралелка 
ІV клас   12 ученика маломерна паралелка 

V - VІІ клас слети класове 12 ученика маломерна паралелка 
VІ клас   14 ученика маломерна паралелка 

VІІІ клас   14 ученика маломерна паралелка 
ОУ "Христо Ботев" - с. Лудогорци 

І клас   13 ученика маломерна паралелка 
ІІ клас   13 ученика маломерна паралелка 
ІІІ клас   13 ученика маломерна паралелка 
ІV клас   13 ученика маломерна паралелка 

НУ "Бачо Киро" - с. Старо Селище 
І - ІІ клас слети класове 10 ученика маломерна паралелка 

ІІІ - ІV клас слети класове 10 ученика маломерна паралелка 
ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - с. Вазово 

І клас   13 ученика маломерна паралелка 
ІІ клас   13 ученика маломерна паралелка 
ІІІ клас   12 ученика маломерна паралелка 
ІV клас   13 ученика маломерна паралелка 
V клас   14 ученика маломерна паралелка 
VІ клас   14 ученика маломерна паралелка 



VІІ клас   14 ученика маломерна паралелка 
VІІІ клас   14 ученика маломерна паралелка 

ОУ "Христо Ботев" - с. Свещари 
І клас   13 ученика маломерна паралелка 
ІІ клас нулев клас     
ІІІ клас   12 ученика маломерна паралелка 
ІV клас   12 ученика маломерна паралелка 
V клас   15 ученика маломерна паралелка 
VІ клас   15 ученика маломерна паралелка 
VІІ клас   14 ученика маломерна паралелка 
VІІІ клас   16 ученика маломерна паралелка 

ОУ "Васил Левски" - с. Тодорово 
І клас   15 ученика маломерна паралелка 
ІІ клас    13 ученика маломерна паралелка 
ІІІ клас   13 ученика маломерна паралелка 
ІV клас   13 ученика маломерна паралелка 
V клас   14 ученика маломерна паралелка 
VІ клас   16 ученика маломерна паралелка 
VІІ клас   15 ученика маломерна паралелка 
VІІІ клас   14 ученика маломерна паралелка 

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Лъвино 
І клас   12 ученика маломерна паралелка 
ІІ клас   12 ученика маломерна паралелка 
ІІІ клас   12 ученика маломерна паралелка 
ІV клас   13 ученика маломерна паралелка 
V клас   14 ученика маломерна паралелка 
VІ клас   14 ученика маломерна паралелка 
VІІ клас   14 ученика маломерна паралелка 
VІІІ клас   14 ученика маломерна паралелка 

ОУ "Христо Ботев" - с. Китанчево 
І клас   13 ученика маломерна паралелка 
ІІ клас   13 ученика маломерна паралелка 
ІІІ клас   14 ученика маломерна паралелка 
ІV клас   15 ученика маломерна паралелка 
V клас   14 ученика маломерна паралелка 
VІ клас   16 ученика маломерна паралелка 
VІІ клас   16 ученика маломерна паралелка 
VІІІ клас   17 ученика маломерна паралелка 

ОБЩ БРОЙ СЛЕТИ КЛАСОВЕ: 15 
ОБЩ БРОЙ МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ: 61 
ОТ ТЯХ: Самостоятелни класове - 47 
  Слети класове - 14 

  



        На основание чл. 12; чл. 13, ал. 1, чл. 27; § 1, ал. 1 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН и ПМС 
183/05.09.1994 г. и във връзка с чл. 95; чл. 98 от ППЗНП и чл. 20 от ЗМСМА 

  

    227. Утвърждава групи СИП, ПИГ, ГИД както следва: 

ОУ "Христо Ботев" - с. Райнино     3 групи СИГ и 1 група ПИГ 
СИП Турски език 1 група ІІ - VІІІ клас 15 ученика 

СИП Английски език 1 група І - VІІІ клас 15 ученика 
СИП Начална компютърна грамотност 1 група ІІ - VІІІ клас 15 ученика 

ПИГ 1 група ІV - VІІІ клас 22 ученика 
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Белинци   3 групи СИГ и 1 група ПИГ 

СИП Турски език 3 групи І - ІІІ - ІV клас 13 ученика 
    ІІ - V клас 13 ученика 
    VІ - VІІІ клас 13 ученика 

ПИГ 1 група І - V клас 25 ученика 
ОУ "Васил Левски" - с. Духовец   4 групи СИП и 2 групи ПИГ 

СИП Турски език 4 групи І - ІІ клас 13 ученика 
    ІІІ - ІV клас 13 ученика 
    V - VІ клас 13 ученика 
    VІІ - VІІІ клас 18 ученика 

ПИГ 2 групи І - ІV клас 25 ученика 
    V - VІІІ клас 25 ученика 

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Йонково   7 групи СИП и 2 групи ПИГ 
СИП Турски език 3 групи І - ІІ клас 14 ученика 

    ІІІ - ІV клас 14 ученика 
    V - VІ клас 14 ученика 

СИП Начална компютърна грамотност 4 групи І - ІІ клас 14 ученика 
    ІІІ - ІV клас 14 ученика 
    V - VІ клас 14 ученика 
    VІІ - VІІІ клас 14 ученика 

ПИГ 2 групи І - ІV клас 22 ученика 
    V - VІІІ клас 22 ученика 

ОУ "Христо Ботев" - с. Лудогорци   9 групи СИП и 4 групи ПИГ 
СИП Турски език 9 групи І клас 13 ученика 

    ІІ клас 13 ученика 
    ІІІ клас 13 ученика 
    ІV клас 13 ученика 
    V клас 20 ученика 
    VІ клас 34 ученика - 2 групи 
    VІІ клас 20 ученика 
    VІІІ клас 20 ученика 

ПИГ 4 групи І - ІV клас 25 ученика 
    V - VІІІ клас 25 ученика 



    І - VІІІ клас 25 ученика (в с. Бърдоква) 
    І - VІІІ клас 25 ученика (в с. Г. Поровец) 

НУ "Бачо Киро" - с. Старо Селище   1 група СИП 
СИП Турски език 1 група І - ІV клас 20 ученика 

ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - с. Вазово   6 групи СИП и 2 групи ПИГ 
СИП Турски език 4 групи ІІ - ІІІ клас 13 ученика 

    ІV клас 13 ученика 
    V клас 13 ученика 

    VІ, VІІ и VІІІ 
клас 18 ученика 

СИП Математика 1 група VІ клас 13 ученика 
СИП Начална компютърна грамотност 1 група V - VІІІ клас 13 ученика 

ПИГ 2 групи І - ІV клас 25 ученика 
    V - VІІІ клас 25 ученика 

ОУ "Христо Ботев" - с. Свещари   8 групи СИП и 2 групи ПИГ 
СИП БЕЛ 3 групи І клас 13 ученика 

    ІІІ - ІV клас 13 ученика 
    V - VІ клас 13 ученика 

СИП Математика 4 групи І клас 13 ученика 
    ІІІ - ІV клас 13 ученика 
    V - VІ клас 13 ученика 
    VІІ - VІІІ клас 13 ученика 

СИП Информационни технологии 1 група V - VІ клас 14 ученика 
ПИГ  2 групи І - ІV клас 25 ученика 

    V - VІІІ клас 25 ученика 
ОУ "Васил Левски" - с. Тодорово   9 групи СИП и 3 групи ПИГ 

СИП Турски език 8 групи І клас 15 ученика 
    ІІ клас 13 ученика 
    ІІІ клас 13 ученика 
    ІV клас 13 ученика 
    V клас 14 ученика 
    VІ клас 14 ученика 
    VІІ клас 14 ученика 
    VІІІ клас 14 ученика 

СИП Български език 1 група І клас 15 ученика 
ПИГ 3 групи І - ІV клас 25 ученика 

    V - VІІІ клас 25 ученика 
    І - VІІІ клас 25 ученика (в с. Делчево) 

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Лъвино   8 групи СИП и 2 групи ПИГ 
СИП Турски език 5 групи І - ІІ клас 14 ученика 

    ІІІ - ІV клас 14 ученика 
    V клас 13 ученика 
    VІ - VІІІ клас 13 ученика 



    VІІ клас 13 ученика 
СИП БЕЛ 2 групи І - ІІ клас 20 ученика 

    ІІІ - ІV клас 20 ученика 
СИП Информационни технологии 1 група V клас 13 ученика 

ПИГ 2 групи І - ІV клас 25 ученика 
    V - VІІІ клас 25 ученика 

ОУ "Христо Ботев" - с. Китанчево   10 групи СИП и 3 групи ПИГ 
СИП Турски език 7 групи ІІ клас 13 ученика 

    ІІІ клас 13 ученика 
    ІV клас 13 ученика 
    V клас 13 ученика 
    VІ клас 13 ученика 
    VІІ клас 13 ученика 
    VІІІ клас 13 ученика 

СИП Български език 1 група І клас 13 ученика 
СИП Математика 1 група І клас 13 ученика 

СИП Фолклор на етносите 1 група V - VІІІ клас 13 ученика 
ПИГ 3 групи І - ІV клас 25 ученика 

    V - VІ клас 25 ученика 
    VІІ - VІІІ клас 25 ученика 

ОУ "Отец Паисий" - с. Подайва   19 групи СИП и 5 групи ПИГ 
СИП Турски език 12 групи І клас 33 ученика - 2 групи 

    ІІ клас 16 ученика 
    ІІІ клас 16 ученика 
    ІV клас 16 ученика 
    V клас 30 ученика - 2 групи 
    VІ клас 20 ученика 
    VІІ клас 33 ученика - 2 групи 
    VІІІ клас 33 ученика - 2 групи 

СИП Английски език 2 групи І клас 30 ученика - 2 групи 
СИП Фолклор на етносите 2 групи V - VІІІ клас 15 ученика 

    І - ІV клас 15 ученика 
СИП ИКТ 3 групи ІІ клас 16 ученика 

    ІІІ клас 16 ученика 
    ІV клас 16 ученика 

ПИГ 5 групи І - ІІ клас 25 ученика 
    ІІІ - ІV клас 25 ученика 
    V - VІ клас 25 ученика 
    VІІ - VІІІ клас 25 ученика 
    І - VІІІ клас 25 ученика (в с. Средоселци) 

ОУ "Христо Ботев" - гр. Исперих   17 групи СИП 
СИП БЕЛ 1 група VІІ клас 15 ученика 

СИП Математика 9 групи І клас 32 ученика - 2 групи 



    ІІ клас 32 ученика - 2 групи 
    ІІІ клас 32 ученика - 2 групи 
    ІV клас 32 ученика - 2 групи 
    VІІ клас 20 ученика 

СИП Информатика 3 групи ІV клас 20 ученика 
    V клас 20 ученика 
    VІІІ клас 20 ученика 

СИП Религия 1 група І клас 15 ученика 
СИП Хореография 1 група І клас 15 ученика 

СИП Волейбол 1 група ІV - VІІІ клас 16 ученика 
СИП Футбол 1 група ІV - VІІІ клас 15 ученика 

ОУ "Васил Априлов" - гр. Исперих   37 групи СИП и 4 групи ПИГ 
СИП Турски език 5 групи ІІ клас 13 ученика 

    ІІІ - ІV клас 20 ученика 
    V клас 15 ученика 
    VІ клас 14 ученика 
    VІІ - VІІІ клас 20 ученика 

СИП БЕЛ 18 групи І клас 90 ученика - 5 групи 
    ІІ клас 72 ученика - 5 групи 
    ІІІ клас 36 ученика - 2 групи 
    ІV клас 77 ученика - 5 групи 
    VІІ клас 25 ученика 

СИП Математика 8 групи ІІІ клас 18 ученика 
    ІV клас 78 ученика - 5 групи 
    VІІ клас 32 ученика - 2 групи 

СИП Начална компютърна грамотност 2 групи ІV клас 15 ученика 
    VІ клас 22 ученика 

СИП Английски език 2 групи V клас 15 ученика 
(Ръководителят е от КМ)   VІ клас 15 ученика 

СИП Религия 2 групи І клас 14 ученика 
    ІІ клас 17 ученика 

ПИГ 4 групи І - ІV клас 56 ученика - 2 групи 
    V - VІІІ клас 56 ученика - 2 групи 

Гимназия "Васил Левски" - гр. Исперих   4 групи СИП 
СИП Английски език 4 групи ІХ клас 39 ученика - 3 групи 

(Ръководителят е от КМ)   ХІІ клас 13 ученика 
Общински детски комплекс - гр. Исперих   60 групи 

Групи за извънкласни дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на 
учениците в областта на изкуствата, спорта, науката и техниката - 60. 

ОБЩ БРОЙ ГРУПИ СИП: 145 
ОБЩ БРОЙ ПИГ: 31 

ОБЩ БРОЙ ГРУПИ В ОДК: 60 

  



        На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА 

    228. Прехвърля от резервния бюджет кредит на Община Исперих сумата от 10 000 (десет хиляди) лв. 
за субсидиране на спортни клубове. 

  

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за общинската собственост и във 
връзка с  чл. 134 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

    229/1. На основание § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ППЗСПЗЗ земите от Общински 
поземлен фонд да се отдават под наем до осем декара на безимотни и малоимотни лица и домакинства с 
местоживеене – община Исперих. 

            2. Да се определи местонахождението категорията, начина на ползване, площта и номера на 
имотите от Общински поземлен фонд съгласно приложенията. 

            3. Да се определи наема за отдаване на земеделската земя от Общински поземлен фонд на 
безимотни и малоимотни лица и домакинства за стопанската 2006/2007 година, както следва: 

                    ІІ категория – 8,00 лева на декар 

                    ІІІ категория -7,00 лева на декар 

                    ІV категория – 6,50 лева на декар 

                    V категория – 5,50 лева на декар 

                    VІ категория и други – 5,00 лева на декар 

                    За трайни насаждения – 9,50 лева на декар  

            4. Останалата земеделска земя от общински поземлен фонд, след задоволяване нуждите на 
безимотни и малоимотни лица и домакинства на територията на Община Исперих да се отдава под наем 
чрез търг с явно наддаване на физически и юридически лица по реда и условията на раздел първи и втори 
от глава седма на Наредба № 5 на Общински съвет – Исперих. 

            5. Кметовете на населените места в община Исперих да следят за състоянието на земите от 
Общински поземлен фонд и в срок до 15 декември на текущата година да представят надлежно 
оформени документите в общинската  администрация гр. Исперих за сключване на договори. 

            6. Възлага на Кмета на община Исперих да сключи договори за наем на отдадените земеделски 
земи от Общински поземлен фонд.   

  

        На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 32, 
ал. 5 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделската земя и 
във връзка с чл. 134 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество  

    230/1. Да се определи местонахождението, категорията, начина на ползване, площта и номера на 
имотите по чл.19 от ЗСПЗЗ съгласно приложенията: 



            2. Да се определи наема за отдаване на земеделската земя по чл.19 от ЗСПЗЗ на физически и 
юридически лица за  стопанската 2006/2007 година, както следва: 

                І категория –        15,00 лева на декар 

                    ІІ категория –        12,00 лева на декар 

                    ІІІкатегория -        10,00 лева на декар 

                    ІV категория –         8,00 лева на декар 

                    V  категория  и други– 7,00 лева на декар 

                    За трайни насаждения – 15,00 лева на декар 

            3. Кметовете на населените места в община Исперих да следят за състоянието на земите по чл.19 
от ЗСПЗЗ. 

            4. Възлага на Кмета на община Исперих да сключи договори за наем на отдадените земеделски 
земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.   

  

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36 ал.1,т.2  от Закона за общинската собственост, 
чл.43, ал.1, т.3 и чл.43, ал.2 от Наредба №5 на Общински съвет Исперих. 

    231/1. Да се извърши ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот между община Исперих и 
други лица чрез продажба на 1570 / 73967 идеални части от урегулиран застроен поземлен имот № 
32874.201.35 с начин на трайно ползване  "Друг вид производствен, складов обект" по плана на гр. 
Исперих по Акт за общинска собственост № 1551 от 06.06.2006 год. при граници и съседи:  

• поземлени имоти №32874.201.32;  
• № 32874.201.33;  
• № 32874.201.34;  
• № 32874.201.37;  
• № 32874.201.38;  
• № 32874.201.231; 
• № 32874.201.36 ;  
• № 32874.201.234 на съсобственика "РМЗ –6- септември" ЕООД гр. Исперих с управител инж. 

Росен Николов. 

            2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с 
оценка от 04.07.2006 год. в размер на 4 475,00 / четири хиляди четиристотин седемдесет и пет / лева. 
Данъчната оценка на имота е 4 425,50 / четири хиляди четиристотин двадесет и пет лева и петдесет 
стотинки./ 

            3. Възлага на кмета на община Исперих след приемане решението на Общински съвет – Исперих 
да издаде Заповед и сключи договор за продажба. 

  

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 18 от ЗОБ 

    232. Променя бюджета на Община Исперих за 2006г. в частта на капиталовите разходи, както следва: 



1. Заличава параграф 52 – 03 обект изсушител за фондохранилища на стойност 6 000 (шест хиляди) 
лв. 

2. Включва в параграф 51 – 00 като нов обект "Основен ремонт Тракийска царска гробница" и 
годишна задача за 2006 г. 6 000 (шест хиляди) лв. 

3. Да се отправи мотивирано искане за финансиране на Основен ремонт на Тракийска царска 
гробница на стойност 40 000 (четиридесет хиляди ) лв. пред Министерство на Културата.  

  

        На основание Решение № 197. 3 / 16. 06. 2006г. на Общински съвет – Исперих   

    233/ 1. Приема за сведение отчета за финансовото и имуществено състояние на ЕООД  "Йонково"  с. 
Йонково към 30.06.2006 г. 

         

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 38 от Правилник за организацията 
и дейността на  Общински съвет – Исперих. 

    233 / 2. Избира временна комисия за анализ и бъдещо развитие на ЕООД  “Йонково”  с. Йонково в 
състав: 

                    Председател:         г-н Атанас Дочев - общински съветник 

                    и членове:            1.  г-н Гюнай Хюсмен – общински съветник 

                                                2.  г-н Бейсим Басри – заместник кмет на Община Исперих 

                                                3.  г-н Танжу Себайдин – ст. Спец. “ Счетоводител” 

                                                4. Управителят на  ЕООД  “Йонково”  с. Йонково 

        Със задача анализ на сегашното финансово състояние на ЕООД  “Йонково”  с. Йонково и становище 
за бъдещото развитие на Общинската фирма. 

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ:                  /п/ 

                                                                                                               / Т. Абтулов / 
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