ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 31
от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на
26.05.2017 година
Днес 26.05.2017 г. от 10.00 часа
съвет Исперих.

се проведе редовно заседание на Общински

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Заседанието е насрочено по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1, и чл. 40, ал. 2 от Правилника
за организацията и дейноста на Общински съвет Исперих.
За участие в заседанието са се регистрирали 29 общински съветници. На
заседанието присъства Кмета на Община Исперих Бейсим Руфад, заместник кметовете гжа Нехире Юмер и г-жа Айджан Бейтула, кметовете на кметства по населени места и
кметския наместник на с. Конево.
Имаме кворум за вземане на решения по предварително обявения дневен ред и
откривам заседанието на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекто дневния ред?
Заповядайте г-жо Юмер.
Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
Поради кратките срокове е необходимо да предоставим ново Решение на
Общински съвет Исперих за предоставяне на сградата, в която ще бъдат извършени
ремонтни дейности по проекта моля, да бъде включена в дневния ред докладна записка
относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.007 „Развитие на
социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014 - 2020г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги общински съветници, който е съгласен Докладна записка от Нежире Юмер
– Заместник Кмет на Община Исперих относно: Кандидатстване на Община Исперих с
проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна
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програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020г. да бъде включена в дневния ред
на днешното заседание моля, да гласува.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0

Преминаваме към гласуване на предварително обявения дневен ред с направеното
предложение от заместник Кмета на Община Исперих г-жа Юмер за допълнение като т.17,
а именнно:
Докладна записка от Нежире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих
относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.007 „Развитие на
социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014 - 2020г. да бъде включена в дневния ред на днешното заседание моля, да гласува.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0
Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Приемане на Програма за развитие и управление на предучилищното
и училищно образование в Община Исперих за периода 2017-2021г
2. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа за
учебната 2017/2018 година в община Исперих и вземане на решение за закриване на ОУ
„Васил Левски“ – с. Тодорово
3. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Закриване на Детска градина „Мики Маус“ с.Белинци, Детска градина „Ивайло”
с.Бърдоква, Детска градина „Незабравка” с.Голям Поровец, Детска градина „Детелина”
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с.Къпиновци, Детска градина „Славейче” с.Лъвино, Детска градина „Момина сълза”
с.Райнино, Детска градина „Славейче” с.Старо селище, община Исперих
4. Докладна записка от Гюнел Адем Мюсреф – Заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на общото
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих, което
ще се проведе на 30.05.2017 г. от 10.00 часа.
5. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани
поземлени имоти, находящи се в с. Лъвино и с. Райнино, община Исперих
6. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в с.Свещари, община
Исперих, област Разград на собственика на законно построена сграда в имота.
7. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на застроен поземлен имот, находящ се в с. Духовец, община
Исперих, област Разград
8. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в с.Делчево, община Исперих,
област Разград
9. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти
от Общинския поземлен фонд в с.Лудогорци и с.Подайва, община Исперих, област
Разград
10. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Разработване на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за
регулация), Попълване на кадастрален план и Изготвяне на цифров модел на с.
Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград, ЕКНМ 24116 и одобряване на задание
11. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Промяна в характера на собственост на общински поземлени имоти в
с.Белинци, с.Духовец и с.Малък Поровец, община Исперих
12. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху поземлени имоти
за нуждите на Мюсюлманско настоятелство гр. Исперих-махмутлар
13. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот –
„Домашен социален патронаж“, гр. Исперих, община Исперих
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14.Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците от община Исперих за периода 2017-2018г. и Годишен план за
изпълнение на Стратегията за 2017г.
15. Докладна записка от д-р Абдулах Заргар – Управител на „ МБАЛ –
Исперих” ЕООД.
Относно: Приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
16. Докладна записка от Диана Малчева – Управител на ЕООД „ Общинска
аптека”
Относно: Годишен финансов отчет за 2016 г. на ЕОО „ Общинска аптека”
Исперих.
17. Докладна записка от Нежире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих
Относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.007 „Развитие на
социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014 - 2020г.
18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
19. Разни.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Приемане на Програма за развитие и управление на предучилищното
и училищно образование в Община Исперих за периода 2017-2021г
/Заседанието се води от Заместник Председателя на Общински съвет Исперих г-н
Венелин Вутов/.
Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров, като вносител на докладната записка.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н Кмет,
Образователната система има определяща роля за демографското, икономическо и
социално развитие на обществото. Нейната значимост я определя като един от основните
ангажименти на местната власт. Отрицателните демографски тенденции, миграционните
процеси, бързото навлизане на информационните технологии и мултикултурното
взаимодействие, пораждат необходимостта от това да насочим усилията си, образованието
да отговаря на промените и съвременните изисквания.
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За планирането, реализирането и устойчивото развитие на местни образователни
политики е необходимо да бъдат разработени стратегически документи, основани на
състоянието, потребностите и тенденнциите на образователния процес.
Именно поради тази причина с Решениие № 270 по Протокол № 24 от 19.01.2017г.
на Общински съвет - Исперих беше създадена работна група, която разработи проект на
Програма за развитие и управление на предучилищното и училищното образование в
община Исперих.
Аналитичната част на предложения проект, показва състоянието на
образователната система в община Исперих и социално-икономическите фактори,
оказващи влияние върху развитието й. Разработеният документ има за цел да даде насоки
за развитие на системата на общинското образование в периода 2017 – 2021г.
Задачата на Програмата е да формулира общинските приоритети за развитие на
предучилищното и училищното образование, както и да очертае основните мерки за
тяхното постигане.
Тенденциите, заложени в документа, са пряко съобразени със Закона за
предучилщното и училищното образование и произтичащите от него документи,
националните приоритети и европейските политики в областта на образованието.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с Решениие № 270 по Протокол № 24 от
19.01.2017г. на ОбС Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Програма за развитие и управление на предучилищното и училищното
образование в община Исперих за периода 2017-2021 година.
2. Възлага на Кмета на община Исперих изпълнението на дейностите по
Програмата за развитие и управление на предучилищното и училищното образование в
община Исперих за периода 2017-2021 година.
3. Възлага на Постоянната комисия по образование, култура, спорт и туризъм на
Общински съвет - Исперих общия мониторинг и контрола за изпълнение на Програмата.
4. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната записка е разгледана на заседание на всички постояни комисии.
Заповядайте г-жо Димитрова, като председател на водеща комисия.
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Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура, спорт
и туризъм».
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на
22.05.2017 г. от 18.00 часа, след разглеждането на докладната записка.

Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
22.05.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
5
5
0
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 22.05.2017 г. от 14.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
6
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
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Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 22.05.2017 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на
22.05.2017 г. от 18.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – Председател на ПК по «Предотвратяване и установяване
конфликт на интереси».
На заседание ПК по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”
проведено на 22.05.2017 г. от 15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя.
Програма за развитие и управление на предучилищното и училищното образование в
община Исперих за периода 2017-2021 година бе публикувана за обсъждане и няма
постъпили предложения по същата.
Имате ли предложения, становища по проекто решенията.
Няма.
Моля, да преминем към гласуване.
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Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
29
29
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№330
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с Решениие № 270 по Протокол № 24 от
19.01.2017г. на ОбС Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Програма за развитие и управление на предучилищното и училищното
образование в община Исперих за периода 2017-2021 година.
2. Възлага на Кмета на община Исперих изпълнението на дейностите по
Програмата за развитие и управление на предучилищното и училищното образование в
община Исперих за периода 2017-2021 година.
3. Възлага на Постоянната комисия по образование, култура, спорт и туризъм на
Общински съвет - Исперих общия мониторинг и контрола за изпълнение на Програмата.
4. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Програма за развитие и управление на предучилищното и
училищното образование в община Исперих за периода 20172021 година
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Програмата за развитие и управление на предучилищното и училищно образование в
община Исперих е разработена въз основа на задълбочен анализ на състоянието на
основните показатели на общинската образователна система, като се основава на
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основните стратегически планови и нормативни документи на Европейския съюз и
Република България.
В процеса на събиране на информация, необходима за изготвянето на анализа, се
включиха представители на всички заинтересовани страни от общината: служители на
Общинска администрация; директори на училища и детски градини, председателят на ПК
по „Образование, култура, спорт и туризъм“ на Общински съвет – Исперих, както и
председателят на ОБКС на СБУ в гр. Исперих.
Предназначението на Програмата е да анализира и обобщи проблемите в системата на
предучилищното и училищното образование в общината, да определи мястото на
институциите в системата и насоките за нейното реформиране и развитие за периода 20172021 г. при прилагане на разпоредбите на новия Закон за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО). Разработването на Програмата цели да се определят приоритетите в
развитието на системата на предучилищното и училищното образование в общината,
целите и мерките за тяхното реализиране и да се ангажират отговорните за това
институции.
Основните ценности и принципи, въз основа на които е разработена Програмата, са
следните: гарантиране на равен достъп до образование; осигуряване на качествено
образование; създаване условия за разгръщане таланта на всяко дете; създаване на равни
възможности за деца от социално уязвими групи; осигуряване на знания и умения за
успешна житейска реализация; съответствие на общинската програма с реалните
потребности от образование; надграждане върху достиженията и натрупания опит в
планирането, управлението и предоставянето на образователните услуги; иновативност и
гъвкавост при планираните образователни дейности; изграждане на мрежа от
партньорства на местно ниво с участието на всички заинтересовани страни;
законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България.
Програмата за развитие и управление на образователната система в община Исперих за
периода 2017–2021 година е своеобразна мултиплицирана част от националния проект за
реформиране и модернизиране на образователната система и за осигуряване на качествено
образование на всички млади хора в Република България. Тя съдържа идеи и принципи за
развитие на образованието в общината и е трайно обвързана с политиките в сферата на
икономиката, културата, социалните услуги и здравеопазването.

2.
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НОРМАТИВНА УРЕДБА

Програмата се основава и на приоритетите, целите и стандартите, заложени в
основните стратегически документи, действащи в момента:


Стратегия „Европа 2020“;



Националната програма за развитие „България 2020“;



Национална стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от

етническите малцинства (2015 – 2020);


Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 г.;



Национална стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите

образователната система (2013 – 2020);


Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020);



Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република

България за периода 2015-2020 г.;


Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020);



Регионален план за развитие на Северен централен район 2014 – 2020 г.;



Стратегия за развитие на област Разград (2014 – 2020 г.);



Стратегия за интегриране на ромите в област Разград (2012 – 2020 г.);



Стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград (2016 - 2020 г.);



Стратегия за развитие на община Исперих (2014 – 2020 г.);



Стратегия за интегриране на ромите в община Исперих (2012 – 2020 г.);



Стратегия за развитие на социалните услуги в община Исперих (2016 - 2020 г.);



План за младежта в община Исперих (2017 г.);



Общинска програма за закрила на детето на община Исперих (2017 г.).

3. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
3.1. Анализ на демографски и социални данни
В резултат от социално-икономическите проблеми в развитието на страната
динамиката на населението през последните години се характеризира с негативни
демографски тенденции. Аналогично на тенденциите в страната населението в общината
също намалява. Наблюдава се отрицателен естествен и механичен прираст; тенденция на
застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура – продължаващ процес
на демографско застаряване, изразен в намаляване на абсолютния брой и относителния
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дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече
години; прогресивно намаляване относителния дял на лицата в трудоспособна възраст.
Таблица 1: Население на възраст от 0 до 19 г. в община Исперих по възрастови групи
(в навършени години) по данни от преброяването през 2011 г.

Общо
населени
е

0-4 г.

5-9 г.

10-14 г.

15-19 г.

Общо
деца и
младежи
0-19 г.

22 692

1 078

1 140

1 208

1 533

4 959

% на деца
и
младежи
/0-19 г./
от
общото
населени
е
21,85

Източник: НСИ
Таблица 2: Естествено движение на населението през 2015 г. в община Исперих.
Живородени
всичко

момчета

171

85

Умрели
момиче
та
86

Естествен прираст

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

316

172

144

-145

-87

-58

Източник: НСИ
Тази тенденция оказва непосредствено влияние върху образователната система в
общината. Негативните демографски процеси водят към бързо намаляване на броя на
учениците, респективно и този на учителите. Намаляването на броя на децата в училищна
възраст води до нужда от оптимизиране на предучилищната и училищната мрежа,
реорганизация на групите и/ паралелките и педагогическия състав.
3.2. Анализ на структурата на общинската система на предучилищното и
училищното образование
На територията на община Исперих функционира образователна инфраструктура,
която включва институции на предучилищното обучение, общо, профилирано и
професионално образование.

11

Таблица 3: Система на предучилищното и училищното образование на територията
на община Исперих
Вид

Брой

Статут

Детски градини (ДГ)

21

общински

Основни училища (ОУ)

7

общински

Профилирана гимназия

1

общинска

Професионална гимназия

1

общинска

През учебната 2016/2017 г. на територията на община Исперих функционират 9
общински училища – две средни, които се намират в града, и седем основни – 2 от които
са в града, а останалите 5 по селата, 21 детски градини – 4 в града и 17 по селата. Една от
градските градини е с яслени групи, а в училището в с. Подайва има и подготвителна
група.
Отрицателната демографска статистика обаче води до съществуването на групи/
паралелки с минимален и под минималния брой деца/ученици.
3.2.1. Мрежа от детски градини
3.2.1.1. Анализ на състоянието, капацитета и основните показатели на
общинските детски градини
Отчитайки средногодишното намаляване на броя на децата, наличният капацитет на
детските градини и обхвата на децата, наличната база е достатъчна за пълното обхващане
на желаещите да посещават детска градина деца за периода 2017-2021 г.
Таблица 4: Брой деца, места, педагогически персонал и групи в детските градини от
2010/2011 до 2016/2017 учебна година
Деца

12

Педагогически
персонал
В т. ч.
Общо
детски
учители
89
87

Учебна
година

Детски
градини

2010/2011

24

814

В т. ч.
момич
ета
375

2011/2012

24

841

400

90

87

43

2012/2013

24

842

384

89

87

42

2013/2014

24

835

380

90

88

42

2014/2015

24

833

383

87

85

42

Общо

Детски
групи
42

2015/2016

24

761

349

87

83

42

2016/2017

21

778

375

78

73

39
Източник: НСИ

Пълняемостта и натовареността на отделните групи и детски градини е различна.
Някои надвишават 100%, а други не могат да ги достигнат.
Таблица 5: Детски градини в община Исперих – брой деца (вкл. деца със СОП) през
учебната 2016/2017 г.

№

Населено
място

От тях със
СОП

Общо

От тях със
СОП

Общ бр. деца

От тях брой
деца
със СОП

Брой деца
5-7годишни

Общо

3-4годишни

1.

гр. Исперих

„Слънце“

41

0

48

0

89

0

2.

гр. Исперих

„Щастливо детство“

51

0

46

1

97

1

3.

гр. Исперих

„Първи юни“

74

0

52

0

126

0

ДГ

Яслени групи

59

4.

гр. Исперих

„Мечо Пух“

47

0

49

0

96

0

5.

с. Делчево

„Детелина“

9

0

7

0

16

0

6.

с. Вазово

„Кокиче“

25

0

12

0

37

0

7.

с. Йонково

„Кокиче“

16

0

9

0

25

0

8.

с. Къпиновци

„Детелина“

6

0

6

0

12

0

9.

с. Лъвино

„Славейче“

8

0

4

0

12

0

10.

с. Свещари

„Радост“

8

0

4

0

12

0

9

0

7

0

16

0

с.

Яким

11.

Груево

„Осми март“

12.

с. Тодорово

„Братя Грим“

16

0

5

0

21

0

13.

с. Г. Поровец

„Незабравка“

11

0

3

0

14

0

14.

с. Райнино

„Момина сълза“

8

0

5

0

13

0

15.

с. Китанчево

„Щастливо детство“

6

0

9

0

15

0

16.

с. М. Поровец

„Щастливо детство“

13

0

7

0

20

0

17.

с. Лудогорци

„Дора Габе“

8

0

11

0

19

0

13

18.

с. Ст. селище

„Славейче“

8

0

4

0

12

0

19.

с. Бърдоква

„Ивайло“

9

0

3

0

12

0

20.

с. Подайва

„Радост“

23

0

19

0

42

0

21.

с. Белинци

„Мики Маус“

12

0

1

0

13

0

Общо:

408

0

311

1

778

1

Източник: Списък Образец 2 за учебната 2016-2017 г. към 09.02.2017 г.
За голяма част от детските градини по селата самостоятелното съществуване през
следващите учебни години ще се окаже проблемно. Основен проблем за тези градини е
малкият брой деца в групите, което налага и допълнителното им финансиране от страна на
Общината. Оказва се обаче, че огромна слабост в организацията на тези градини е
невъзможността за отделяне на 5-годишните и 6-годишните деца, подлежащи на
задължителна предучилищна подготовка преди постъпването им в първи клас. С цел
осигуряване равен достъп до качествено образование на децата се налага реорганизация и
оптимизация на мрежата от детски градини.
Считано от 15.09.2016 г. по предложение на кмета и след решение на Общинския
съвет, поради недостатъчна пълняемост на групите, са закрити три детски градини – в с.
Печеница, в с. Малко Йонково, в с. Духовец. Децата от тези градини са насочени, както
следва: ДГ в с. Тодорово обхваща децата от закритата градина в с. Печеница, които
пътуват с училищния автобус на ОУ „Васил Левски“ с. Тодорово; децата от с. Малко
Йонково пътуват с училищния автобус на ОУ „Христо Ботев“ с. Лудогорци, до ДГ в с.
Йонково, а децата от закритата детска градина в с. Духовец пътуват до ДГ „Мики Маус“ с.
Белинци, с училищния автобус на ОУ „Отец Паисий“ с. Подайва.
Прогнозата за броя на децата през следващите три учебни години за детските градини
в населените места на общината е неблагоприятна и предполага оптимизация. Детските
градини в по-големите села имат базата и капацитета да приемат децата от тези, които са с
минимален брой деца. Подобна реорганизация и оптимизация ще доведе до по-качествено
образование. Децата от подготвителните групи ще бъдат отделени в самостоятелни групи,
което ще улесни образователно-възпитателния процес и ще го направи по-пълноценен.
Важно е да се осъществява ежемесечен мониторинг от страна на Общината, който да
проследява средната месечна посещаемост на децата в детските градини и техния реален
брой.
Когато учебната година започне с 14 на брой деца в едногрупна детска градина, се
пристъпва към проверка и проследяване на броя на децата за следващите три учебни
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години. Ако тенденцията е броят на децата през следващите учебни години да е под 13, е
необходимо кметът на общината да пристъпи към реорганизация и/или оптимизация.
Децата от тези детски градини следва да бъдат насочени към най-близката средищна
градина, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца в задължителна
предучилищна възраст.
Таблица 6: Брой деца по настоящ адрес и по данни на кметовете по населени места в
община Исперих
Родени деца през годините по настоящ адрес/по данни на
кметовете на населените места
2010
2011
2012
2013
2014
2015

№

Населено място

1.

Исперих

78

70

77

71

67

68

2.

Белинци

1/1

1/0

5/2

3/2

0

0

3.

Бърдоква

5/1

1/1

5/2

5/3

3/3

4/4

4.

Вазово

11/8

6/3

6/5

10/9

4/4

6/5

5.

Голям Поровец

3/1

3/1

6/4

6/3

4/0

6/3

6.

Делчево

7/5

6/4

2/0

10/6

6/4

9/5

7.

Драгомъж

5/1

6/2

3/1

4/1

3/1

3/1

8.

Духовец

4/1

4/0

1/0

4/3

1/0

3/0

9.

Йонково

3/3

4/2

3/3

3/1

5/3

2/1

10.

Китанчево

17/1

18/7

22/8

15/4

14/3

17/5

11.

Конево

0

0

1/1

1/1

0

0

12.

Къпиновци

1/1

4/2

4/0

3/1

3/1

4/1

13.

Лудогорци

10/7

7/5

4/3

4/2

4/3

4/4

14.

Лъвино

3/3

6/2

6/3

2/1

3/0

8/5

15.

Малко Йонково

1/1

4/2

4/1

1/0

4/1

0

16.

Малък Поровец

3/2

3/2

8/1

3/0

3/1

2/2

17.

Подайва

15/7

17/9

16/10

18/11

18/14

18/13

18.

Печеница

2/1

1/0

2/1

2/0

2/1

2/0

19.

Райнино

2/2

6/3

5/3

2/1

4/1

1/1

20.

Свещари

2/2

4/3

7/1

5/4

2/1

6/5

21.

Средоселци

3/1

3/1

2/1

4/2

2/0

1/0

22.

Старо селище

3/2

2/2

3/3

3/2

4/2

1/1

23.

Тодорово

7/2

5/2

1/0

4/2

3/2

1/1

15

24.

Яким Груево

7/5

1/1

4/2

1/1

2/2

5/4

Таблица 7: Прогнозен брой деца за следващите три учебни години
2017/ 2018
учебна
година
12

2018/ 2019
учебна
година
12

2019/ 2020
учебна
година
11

12

12

8

11

11

10

„Славейче“

9

17

16

с. Къпиновци

„Детелина“

9

6

10

6.

с. Райнино

„Момина сълза“

7

6

4

7.

с. Свещари

„Радост“

10

14

17

8.

с. Старо селище

„Славейче“

11

10

9

9.

с. Лудогорци

„Дора Габе“

16

14

13

10.

с. Йонково

„Кокиче“

23

19

14

11.

с. Подайва

„Радост“

51

51

47

12.

с. Делчево

„Детелина“

13

13

12

13.

с. Тодорово

„Братя Грим“

19

18

16

14.

с. Китанчево

„Щастливо детство“

18

25

23

15.

с. Яким Груево

„Осми март“

13

15

12

16.

с. М. Поровец

„Щастливо детство“

19

20

15

17.

с. Вазово

„Кокиче“

38

35

31

№

Населено място

ДГ

1.

с. Белинци

„Мики Маус“

2.

с. Бърдоква

„Ивайло“

3.

с.

4.

с.
Лъвино
Поровец

5.

Голям „Незабравка“

Забележка:
Голяма част от децата в населените места извън общинския център са от
1
етническите малцинства. Високият процент на безработица принуждава техните
семейства да търсят препитание извън пределите на селото. Те периодично напускат
страната, но не са редки и случаите, в които наблюдаваме вътрешна миграция –
родителите започват работа в града и избират да запишат децата си за отглеждане и
възпитание в градските детски градини. По данни на директори, за учебните 2015/2016 и
2016/2017 години, броят на децата с адресна регистрация по селата, които са
посещавали детска градина в града, е, както следва:
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2015/2016
с. Китанчево

ДГ
„Слънце“

ДГ „Мечо
Пух“

ДГ„Първи
юни“

9

5

5

с. Вазово
с. Драгомъж

4
1

2

с. Райнино

1
1

1

2

с. Тодорово

25

6
1

9
3
1

3

5

1

1

2

5

9

1

3

4

с. М. Поровец
с. Подайва

Общо

4

2

с. Къпиновци
с. Лъвино

ДГ
„Щастливо
детство“
6

с. Г. Поровец

1

1

2

с. Делчево

1

3

4

с. Белинци

1

1

с. Свещари

2

2

с. Ст. селище

1

1

с. Яким Груево

1

1

с. Средоселци

1

1

с. Духовец

2016/2017
с. Китанчево

1

ДГ
„Слънце“

ДГ „Мечо
Пух“

ДГ„Първи
юни“

14

3

4

с. Вазово

8

с. Драгомъж

2

с. Къпиновци

4

с. Райнино
с. Лъвино

2

с. М. Поровец
с. Подайва

Общо
24
8

3

5

2

6

3

3

1

7

2

10
2

2

4

9

с. Тодорово

1

2

3

с. Свещари

1

3

4

с. М. Йонково

1

17

3

ДГ
„Щастливо
детство“
3

1

1

с. Г. Поровец

2

1

3

с. Делчево

2

1

3

с. Белинци

1

3

4

с. Средоселци

1

с. Яким Груево

1

с. Духовец

1

2
1

2

2

Въпреки усилията от страна на Общината и на директорите, всяка година извън
системата на предучилищното възпитание остават необхванати около 2% от децата,
подлежащи на задължителна предучилищна подготовка. Те са предимно от ромската
етническа общност, в която образованието не се признава като ценност, а родителите са
незаинтересовани и демотивирани. Според ЗПУО, влязъл в сила на 01.08.016 г.,
родителите имат задължението да осигуряват редовното присъствие на детето в
задължителното предучилищно образование, в противен случай ще бъдат санкционирани
с глоба. Оказва се обаче, че бедността и ниският социален статус са друга сериозна
причина децата от тези семейства да не посещават детска градина. В подобни случаи
санкцията обезсмисля своето значение. Затова е необходимо да се създаде и ефективен
механизъм за проследяване на децата, подлежащи на задължително предучилищно
образование и да се осъществява мониторинг, чрез който родителите да осъзнаят
важността на учебно-възпитателния процес. С оглед пълноценното участие на децата,
които нямат „равен старт“, в образователно-възпитателния процес, е необходимо за тях да
се полагат специални грижи.
3.2.1.2. Структура на персонала в детските градини
Общият брой на персонала, зает в общинските детски градини към 09.02.2017 г., е 176
души – от които 78 души педагогически персонал. 92% от педагогическия персонал
притежава необходимата професионална квалификация и необходимия опит. 51% от
общия брой учители в детските градини в общината е на възраст до 50 години, което
означава, че през следващите години ще се увеличава нуждата от млади педагогически
кадри.
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Таблица 8: Детски градини в община Исперих – брой персонал (педагогически – и
непедагогически) през учебната 2016/2017 г.
Брой персонал

№

Населено
място

Учители

В т. ч.
неправоспособни
учители

Други
(по чл.
211,
ал. 2
от
ЗПУО)

1.

гр. Исперих

„Слънце“

9

0

0

8

2.

гр. Исперих

„Щастливо детство“

8

0

0

8

3.

гр. Исперих

„Първи юни“

15

0

0

33

4.

гр. Исперих

„Мечо Пух“

9

0

0

9

5.

с. Делчево

„Детелина“

2

1

0

2

6.

с. Вазово

„Кокиче“

4

0

0

4

7.

с. Йонково

„Кокиче“

2

0

0

2

8.

с. Къпиновци

„Детелина“

2

0

0

2

9.

с. Лъвино

„Славейче“

2

0

0

2

10.

с. Свещари

„Радост“

2

0

0

2

„Осми март“

2

0

0

2

11.

19

Непедагогически
персонал

Педагогически

с.

Яким

Груево

ДГ

12.

с. Тодорово

„Братя Грим“

2

0

0

2

13.

с. Г. Поровец

„Незабравка“

2

0

0

2

14.

с. Райнино

„Момина сълза“

2

1

0

2

15.

с. Китанчево

„Щастливо детство“

2

1

0

2

16.

с. М. Поровец

„Щастливо детство“

1

0

0

2

17.

с. Лудогорци

„Дора Габе“

2

1

0

2

18.

с. Ст. селище

„Славейче“

2

1

0

2

19.

с. Бърдоква

„Ивайло“

2

1

0

2

20.

с. Подайва

„Радост“

4

0

0

5

21.

с. Белинци

„Мики Маус“

2

0

0

2

Общо:

78

6

0

97

Източник: Списък Образец 2 за учебната 2016-2017 г. към 09.02.2017 г.
Таблица 9: Квалификация и възрастов състав на педагогическия персонал в детските
градини за учебната 2016/2017 г.
По щат
Възрастова структура

Педагогически персонал
ДГ

Общо/
бр.

магис
тър

бакала
вър

професи
онален
бакала
вър

ПКС
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

до
35
год.

от
35
год.
до 50
год.

от 51
год.
до 60
год.

над
60
год.

ДГ “Щастливо
детство“ гр.Исперих

8

4

4

0

3

1

2

4

2

ДГ “Мечо Пух“
гр.Исперих

9

6

2

1

3

2

2

2

3

2

ДГ “Първи Юни“
гр.Исперих

15

10

3

2

6

4

3

4

7

1

ДГ “Слънце“
гр.Исперих

9

3

3

3

5

1

2

1

3

3

ДГ “Незабравка“
с.Голям Поровец

2

1

1

ДГ “Дора Габе“
с.Лудогорци

1

ДГ “Славейче“
с.Старо селище

1

ДГ “Ивайло“
с.Бърдоква

1

1

ДГ “Кокиче“
с.Йонково

2

1

1

ДГ “Славейче“
с.Лъвино

2

1

1

ДГ “Детелина“
с.Къпиновци

2

1

ДГ “Радост“
с.Подайва

4

2

2

ДГ “Мики Маус“
с.Белинци

2

1

1

ДГ “Детелина“
с.Делчево

1

ДГ “Братя Грим“
с.Тодорово

2

20

1

1
1

2

2

1

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

3

1
2

1
1

1

1
1

2

1
2

ДГ “Щастливо
детство“ с.Китанчево

1

1

ДГ “Осми март“
с.Яким Груево

2

1

ДГ“Радост“
с.Свещари

2

1

ДГ “Кокиче“
с.Вазово

4

2

ДГ “Момина сълза“
с.Райнино

1

1

ДГ “Щастливо
детство“
с.Малък Поровец

1

Общо

72

1
1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3
1

1

50%

33 %

1

17%

0%

1%

1%

32%

20%

23%

28%

31%

18%

През последните години се увеличава необходимостта от логопеди и психолози, но
специалистите в общината са недостатъчно. Наложително е обследването и работата с
логопед на децата от детските градини и подготвителните групи в училище.
Приобщаващото образование е неотменна част от образователно-възпитателния процес и
е важно да се използват възможностите, които то дава, регламентирани в Закона за
предучилищното и училищното образование.
3.2.2. Мрежа от училища
3.2.2.1. Състояние на мрежата
През учебната 2016/2017 г. в община Исперих функционират 9 общински училища –
седем основни училища, една профилирана и една професионална гимназия.

Таблица 10: Училища в община Исперих – брой деца (вкл. със СОП) през учебната
2016/2017 г.

2.

ОУ
гр. Исперих
Ботев“

21

ОУ “В. Априлов“
„Христо

общинско

726

0

0

4

0

0

0

0

730

33

общинско

306

0

0

0

2

0

0

0

308

6

държавно)

От тях
със СОП

гр. Исперих

общо

1.

(общинско/

Училища

място

Финансиране

Населено

№

Дневна форма на
обучение
Вечерна форма на
обучение
Задочна форма на
обучение
Индивидуална
форма на обучение
Самостоятелна
форма на обучение
Дистанционна
форма на обучение
Комбинирана
форма на обучение
Обучение чрез
работа

Брой ученици

„Васил

3.

ОУ
с. Тодорово
Левски“

„Христо

4.

ОУ
с. Лудогорци
Ботев“

5.

с. Подайва

6.

с. Вазово

7.

ОУ
с. Китанчево
Ботев“

8.

гр. Исперих
гр. Исперих

9.

общинско

70

0

0

1

0

0

0

0

71

3

общинско

139

0

0

0

0

0

0

0

139

0

ОУ „Отец Паисий“

общинско

198

0

0

0

30

0

0

0

228

14

ОУ „Н. Вапцаров“

общинско

117

0

0

0

15

0

0

0

132

0

общинско

89

0

0

1

35

0

0

0

125

2

общинско

278

0

0

0

31

0

0

0

309

0

общинско

280

0

81

0

10

0

0

0

371
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„Христо

ПГ „В. Левски“
ПГ по СС „Хан
Аспарух“

Демографският фактор дава своето негативно отражение, както върху броя и
динамиката на движение на децата и учениците в град Исперих, така и в населените места
на общината. Очертава се трайна тенденция за намаляване на абсолютния брой на
учащите за периода 2010 – 2016 г.
През учебната 2011/2012 г. в училищата в общината са се обучавали 2590 деца и
ученици, а през 2016/2017 г. учебна година броят на децата и учениците в училищата е
2413 – със 177 по-малко.
През 2015/2016 учебна година са утвърдени 24 маломерни паралелки, от които 2 слети
(в ОУ „В. Левски“ – с. Тодорово). За учебната 2016/2017 г. Общински съвет – Исперих е
утвърдил 30 маломерни паралелки, от които 2 слети (в ОУ „В. Левски“ с. Тодорово), в
общинските училища. За училищата в с. Китанчево и в с. Тодорово са осигурени
допълнителни средства, извън определените по единен разходен стандарт, за обезпечаване
на учебния процес през учебната година.
Законът за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила на 01.08.2016 г.,
регламентира завършването на основно образование една година по-рано – след седми
клас, а не както досега – след осми клас. Това означава, че в училищата, в които осмият
клас отпада, общият брой на учениците ще намалее още. Свиването на основното
образование с една година застрашава най-вече основните училища в малките селища, и
без това обезлюдяващи с бързи темпове. Защото означава по-малко деца, съкращаване на
учители и по-малка държавна субсидия, която ще продължи да бъде отпускана според
броя деца и разходен стандарт за издръжката на всяко от тях.
Таблица 11: Брой паралелки и ученици в общинските училища по учебни години
№

Училище
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2011/2012

2012/2013

Учебни години
2013/2014
2014/2015

2015/2016

2016/2017

Бр. ученици

Бр.
паралелки

Бр. ученици

Бр.
паралелки

Бр. ученици

Бр.
паралелки

Бр. ученици

Бр.
паралелки

Бр. ученици
734

32

710

32

706

32

716

33

730

13

272

18

376

17

353

17

340

16

311

16

308

8

136

8

160

8

161

8

166

8

153

8

139

11

245

11

247

12

249

11

237

11

227

12

228

8

136

8

141

8

134

8

126

8

122

8

132

„Хр.

Ботев“
с.Лудогорци
ОУ

„Отец

Паисий“
с.Подайва
ОУ

„Н.

Вапцаров“
5.

33

гр.Исперих
ОУ

4.

712

„Хр.

Ботев“

3.

32

гр.Исперих
ОУ

2.

Бр.
паралелки

„В.

Априлов“
1.

Бр. ученици

Бр.
паралелки
ОУ

с.Вазово
71
ОУ

„В.

Левски“
6.

98

8

101

8

98

7

82

5

66

6

7

89

7

94

7

95

7

96

7

96

7

125

19

434

18

411

18

388

17

360

15

302

15

309

20

468

19

420

19

389

19

375

19

365

20

371

с.Тодорово
ОУ

„Хр.

Ботев“
7.

8

с.Китанчево
Профилирана
гимна-зия „В.
Левски“

8.

гр.Исперих
ПГ

по

СС

„Хан
Аспарух“
9.

гр.Исперих

23

Общо:

126

2590

130

2684

129

2577

126

2488

121

2358

125

Таблица 12: Брой 7-год. деца за І клас през следващите шест учебни години по
настоящ адрес от селата в община Исперих
Учебни
години
2017/2018

Родени
през 2010
115 по

Родени
през 2011

Родени
през 2012

Родени
през 2013

Родени
през 2014

Родени
през 2015

НА /58 по
данни на
2018/2019

кметове

112 по
НА/ 54 по
данни на
кметове

2019/2020

116 по
НА/ 55 по
данни на
кметове

2020/2021

113 по НА/
60 по
данни на
кметове

2021/2022

94 по НА/50
по данни на
кметове

2022/2023

103 по НА/
59 по данни
на кметове
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Таблица 13: Брой 7-год. деца за І клас през следващите шест учебни години по
настоящ адрес в гр. Исперих
Учебни
години
2017/2018

Родени
през 2010
78

2018/2019

Родени
през 2011

Родени
през 2012

Родени
през 2013

Родени
през 2014

Родени
през 2015

70

2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023

77
71
67
68

Днес основен приоритет в развитието на образованието е равният достъп до
качествено образование на всяко дете. В така установилата се система на делегираните
бюджети броят на учениците определя различното финансово състояние на училищата,
което ограничава възможностите на някои от тях да обновяват учебно-техническата и
спортната си база в съответствие със съвременните образователни изисквания. Явен е и
фактът, че паралелките, в които са слети два класа, се отразява негативно на качеството и
резултатите от учебния процес.
С оглед на трайната тенденция към намаляване броя на учениците и необходимостта
от повишаване качеството на образованието и обучението, е необходимо да се
предприемат мерки за оптимизация на училищната мрежа. Училището като средище за
формирането и развитието на личността трябва да осигури непосредствена възможност на
всеки ученик да се обучава и развива на равни начала със своите връстници във всяка
точка на страната.
Необходимо е да се извършва ежегоден мониторинг на посещаемостта, качеството и
развитието на образованието във всички училища на територията на общината и при
необходимост да се преминава към оптимизиране на структурата на образователната
мрежа. В случай, че учениците в училището станат по-малко от 65 на брой и има наличие
на поне една слята паралелка, а след извършен мониторинг се окаже, че през следващите
три учебни години прогнозите за намаляване броя на учениците се запазват, е необходимо
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кметът на общината да пристъпи към закриване на съответното училище. Учениците ще
бъдат насочени към най-близкото населено място, в което има средищно училище.
Ежегодно се предприемат действия за осигуряване присъствието на децата в училище,
както от директорите, така и от страна на общинските експерти: изпращат се писма до
родителите, посещават се по домовете. Тези дейности са с постоянен характер и целят да
се установят причините и да се набележат мерки за прибиране и задържане в училище на
откритите деца. Липсата на актуални и точни адреси в голяма степен затруднява
издирването и работата по прибирането на децата в училище.
Откроява се тенденция за увеличаване броят на учениците, заминаващи със
семействата си в чужбина.
3.2.2.2. Училищен план-прием
Приемът на ученици в първи клас се осъществява в съответствие със Закона за
предучилищното и училищното образование и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование.
Училищният план-прием във всяко основно училище в общината следва да се
определя въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място и най-близкото
такова, в което няма основно училище и за което съответното приемащо училище се явява
средищно.
В града, където основните училища са две, водещ критерий за прием в първи клас е
близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците и/или найкраткото време за достигане до училището.
Таблица 14: Критерии за прием в първи клас за гр.Исперих
№
1.

Критерии
Близост на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците и/или найкраткото време за достигане до училището

2.

Дете с трайни увреждания над 50%

3.

Дете с двама починали родители

4.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището

5.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище

6.

Близост до местоработата на един от родителите
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3.2.2.3. Държавен план-прием
В условията на бързи политически, икономически и технологични промени
професионалното образование и обучение е важно средство за реализация на бъдещите
специалисти на работното място, а за отделния човек – средство за адаптиране към света,
в който живее. Професионалното образование и обучение е необходимост и начин на
живот за голяма част от гражданите на Европа през ХХІ век.
Днес един от основните приоритети на професионалното образование е обучаемите да
придобиват професионални компетенции в реални трудови условия, както и да бъде
създадена пряка връзка между ученик и работодател.
Професионалното образование би следвало да се развива като гъвкава и адаптивна
система, отразяваща социално-икономическия профил и състоянието на пазара на труда,
която се вписва в общата визия за регионално развитие.
Община Исперих принадлежи към селските райони на страната. Селското стопанство е
структуроопределящ и приоритетен отрасъл в местната икономика. Наличните значителни
поземлени ресурси, съставляващи 77 % от общата територия на общината и
благоприятните почвено-климатични условия превръщат земеделието в основен източник
на доходи. Предвид това, както и членството ни в Европейския съюз и участието ни в
общата му селскостопанска политика, се налага необходимостта от подготовка на
квалифицирани кадри и специалисти в направление Селско стопанство.
На територията на община Исперих се намира най-големият карстов извор в тази част
на страната. Дълголетните карстови процеси са довели до създаването на характерен и
уникален за района комплекс от карстови форми – пещери, понори, скални ниши,
цепнатини, дупки и др., представляващи интерес за палеонтолози, спелеолози и
археолози, както и за развитието на специфични форми на туристическа дейност.
Запазеното културно-историческо наследство от древността – Историко-археологически
резерват “Сборяново”; Тракийска царска гробница – под егидата на ЮНЕСКО; Гетска
столица Хелис; Тракийски укрепен град; Светилище Камен рид; Ранно-средновековни
селища Бювен касаба и Петрова нива; Демир баба теке; Исторически музей; Етнографска
къща; Етнографска сбирка – с. Свещари; Вятърна мелница – с. Белинци; Резерват „Воден
– Ири Хисар”, съчетано с природните дадености в общината, е предпоставка за развитие
на туризма.
Развитието

на

туризма,

екотуризма,

културния

туризъм,

къмпингуването,

рекреативния туризъм, риболова и лова, биха допринесли за създаване на работни места за
по-добра заетост на населението, като по този начин може да се окаже въздействие в
27

общинското икономическо и социално развитие като цяло. Затова е необходимо да се
осигури и обучение на учениците в областта на туризма, чуждите езици и историческите
данни (професионални гидове).
От учебната 2015/2016 г., следвайки принципите на образованието като национален
приоритет, според един от които важен акцент е осигуряването на равен достъп до
качествено образование и приобщаването на всяко дете и всеки ученик в системата,
професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ осигурява достъп до
професионално образование и обучение на младежи със специални образователни
потребности по специалност Хранително-вкусова промишленост.
През настоящата учебна 2016/2017 година в Професионална гимназия по селско
стопанство „Хан Аспарух“ се обучават ученици по професиите: Икономист, Организатор
на туристическа агентска дейност, Монтьор на селскостопанска техника, Растениевъд,
Техник на селскостопанска техника, Работник в хранително-вкусовата промишленост.
План-приемът, който предлагат за учебната 2017/2018 г., е следният:
Таблица 15: Държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. след завършен 7-ми клас
Прием след завършен седми клас
№

Специалност

1.

Икономическа информатика

2.

Механизация на селското стопанство

3.
4.
5.

Организация на обслужването в
хотелиерството
Земеделец
Хранително-вкусова промишленост СОП, ПУ

Професия
Икономистинформатик
Техник на
селскостопанска
техника
Администратор в
хотелиерств
Фермер
Работник в
хранителновкусовата
промишленост

Бр.
Бр.
паралелки ученици
1
26
1

26

1

26

1

26

1

12

Таблица 16: Държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. след завършен 8-ми клас
Прием след завършен осми клас
№

Специалност

1.

Земеделско стопанство

2.

Механизация на селското стопанство
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Професия
Икономист
Техник на
селскостопанска
техника

Бр.
Бр.
паралелки ученици
1
26
1

26

3.

4.

Производител на селскостопанска
Фермер

продукция
Селски туризъм

5.
Хранително-вкусова промишленост СОП, ПУ
6.

Растителна защита

Организатор на
туристическа
агентска дейност
Работник в
хранителновкусовата
промишленост
Растениевъд - ЗФО

1

26

1

26

1

12

1
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В Профилирана гимназия „Васил Левски“ учениците се обучават в профил
Природоматематически – Биология и здравно образование, Информатика; профил
Хуманитарен – История и цивилизация; профил Технологичен – Предприемачество и
бизнес. План-приемът, който ще заложат за учебната 2017/2018 г., е следният:
Таблица 17: Държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. след завършен 7-ми клас
Прием след завършен седми клас
№

1.
2.
3.
4.

Специалност

Профил

Бр.
Бр.
паралелки ученици

Профилирано обучение с разширено
изучаване на чужд език /английски
език/
Профилирано
обучение
без
разширено изучаване на чужд език
Природни науки
Профилирано
обучение
без
разширено изучаване на чужд език
Хуманитарни науки
Икономическо
развитие

1

26

1

26

1

26

1

26

Таблица 18: Държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. след завършен 8-ми клас
Прием след завършен осми клас
№
Специалност
1.

Информационни технологии

2.

Биология и здравно образование

3.

Предприемачество и бизнес

Профил
Технологичен

Бр.
Бр.
паралелки ученици
1
26

Природоматематически

1

26

Технологичен

1

26

Забележка: План-приемът и на двете гимназии е съобразен с особеността, че през
учебната 2016/2017 г. два випуска ще завършат основно образование.
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Отчитайки спецификата на региона и страната, за да бъдат възпитаниците конкурентно
способни в променящите се условия на съвременния свят, професионалната и
профилирана гимназия в град Исперих адекватно реагират и въвеждат нови специалности
в годините на своето развитие, подготвяйки учениците по професии, необходими за
икономиката в региона, както и за успешната им реализация във висши учебни заведения.
3.2.2.4. Структура на персонала в училищата на територията на община Исперих
Общият брой на персонала, зает в училищата към 09.02.2017 г., е 323,5 – в т.ч. 241
педагогически персонал и 83,5 непедагогически персонал.
Педагогическият персонал в общинските училища е с висока професионална
квалификация и притежава необходимия опит. С образователно-квалификационна степен
„магистър“ и „бакалавър“ са 89% от учителите, като двама от общо 241 учители са
неправоспособни. С професионално-квалификационна степен от І-ва до V-та са 48% от
преподавателите. 31 % от педагогическия персонал е на възраст над 50 години. Педагозите
във възрастова група под 35 години са 19% от общия брой педагози, работещи в
училищата в общината. Налага се изводът, че през следващите години е възможна кадрова
криза, но при условие, че не намалява броят на учениците и паралелките.
Таблица 19: Училища в община Исперих – брой персонал (педагогически – и
непедагогически) през учебната 2016/2017 г.

персонал

4.
5.
6.
7.

30

гр. Исперих
с. Тодорово
с.
Лудогорци
с. Подайва

ОУ
„Васил
Априлов“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Христо Ботев“

ОУ „Отец Паисий“
ОУ
„Н.
Й.
с. Вазово
Вапцаров“
с. Китанчево ОУ „Христо Ботев“

Общо

персонал

1.
2.
3.

гр. Исперих

В т.ч.
Неправоспо
собни уч-ли
В т.ч. други
(по чл.211,
ал.2 от
ЗПУО)

Училища

73

0

3

20

93

30
11

0
2

0
0

15
4,5

45
15,5

19

0

0

5

24

25

0

0

9

34

13

0

0

7

20

13

0

0

4

17

учители

№

Населено
място

Брой персонал
Непед
агоги
Педагогически
чески
специалисти
специ
алис
ти

8.
9.

гр. Исперих

ПГ „В. Левски“
26
0
1
7
33
ПГ по СС „Хан
гр. Исперих
31
0
0
12
43
Аспарух“
Общо:
241
2
4
83,5
324,5
Източник: Списък Образец 2 за учебната 2016-2017 г. към 09.02.2017 г.

Таблица 20: Квалификация и възрастов състав на педагогическия персонал в
училищата за учебната 2016/2017 г.
По щат
Възрастова структура
Педагогически персонал
Училище

Общо
магис
тър

бакала
вър

профе
сионал
ен
бакала
вър

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1

6

4

9

17

10

от
35
год.
до
50
год.
31
42
17

33
9

11
3

ПКС

до
35
год.

от
51
год.
до
60
год.
24

над
60
год.

ОУ „В. Априлов“

73

54

14

5

гр. Исперих
ОУ “Хр. Ботев“

%
30

74
17

19
11

7
2

0

2

1

0

14

14
1

гр. Исперих
ОУ “Отец
Исперих
Паисий“ с.
ОУ “Хр.Ботев“
Подайва
с. Лудогорци
ОУ Н.Вапцаров“
Лудогорци
с. Вазово
ОУ “Хр. Ботев“

%
25

57
22

37
2

6
1

0

2

4

2

1

3
12

57
8

30
4

10
1

%
19

88
10

8
5

4
4

8

48
5

32
12

16
1

4
1

%
13

53
3

26
4

21
6

3

27
2

63
7

5
0

5
4

%
13

23
7

31
4

46
2

0

1

0

0

2

15
5

54
4

0
4

31
0

с. Китанчево
ОУ “В. Левски“

%
11

3

5

1

0

1

0

3

3

3

6

1

1

с.Тодорово
ПГ “В. Левски“

%
26

27
14

45
12

9
0

9

27
2

55
18

9
5

9
1

гр. Исперих
ПГСС

%
31

53
22

47
6

0
3

8
7

69
17

19
5

4
2

%

71

19

10

23

55

16

6

241

152

63

%

63
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“Хан Аспарух“

0
0

0

1
0

2

0
0

1

0
0

3

8

0

1

2

7

6

24

1

16

12

24

63

47

120

53

21

10

0,4

6,6

5

10

26

19

50

22

9

гр. Исперих
Общо:
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3.2.2.5. Обединени училища
Новият образователен закон, влязъл в сила на 01.08.2016 г., позволява настоящите
основни училища да бъдат преобразувани в обединени, т.е. да могат да обучават ученици
до 10-ти клас: „Заварените към влизането в сила на закона основни училища по чл. 26, ал.
1, т. 3 от отменения Закон за народната просвета могат да се преобразуват в
обединени училища по чл. 38, ал. 1, т. 4 от този закон след анализ и становище на РУО
и решение на съответния общински съвет“. Законът предвижда възможността
учениците, завършили обединени училища, да продължат обучението си в професионални
гимназии, в които да получат втора и трета степен професионална квалификация – за това
ще има „допълнителен държавен план-прием”, съгл. чл. 142, ал. 4.
Идеята е замислена като шанс да се повиши обхватът на младежите и девойките от
селските райони в средното образование. Да се предостави шанс на всички деца от селата,
включително на най-бедните и на тези, които отпадат по етнокултурни причини, да
завършат минимум 10 клас, т.е. първия етап на средното образование.
Огромният риск, който крие тази възможност обаче е обединените училища да се
превърнат в пристан за по-немотивираните и неамбициозни ученици. Най-важно е тези
училища да предоставят широк спектър от възможности за учениците: професионална
квалификация, стажуване, мотивация за продължаване във втори гимназиален етап и др.,
да се превърнат в модерни центрове на качественото образование в селските райони.
Демографската картина в община Исперих показва, както е видно, траен процент на
намаляване броя на децата и учениците. Това означава, че ако всички основни училища на
територията на общината решат да се трансформират в обединени, защото законът не ги
ограничава във вземането на това решение, недостигът на ученици ще стане още по-голям.
Фактът, че обединените училища ще могат да предлагат професионална подготовка не
е достатъчен, за да ги превърне по условие в институции, гарантиращи модерно,
качествено и нужно на младите хора образование. А с качеството на образованието
компромиси не бива да се допускат! Известно е, че училищата, които са с по-малък брой
деца, разполагат с по-малки финансови възможности. Преобразуването на едно основно
училище в обединено предполага както наличие на безупречна материална база, така и
наемането на повече учители или обучаване на неквалифицираните за по-горни класове.
За да привлече качествени педагогически специалисти за дисциплините в първа
гимназиална степен, училището, на първо място, трябва да разполага с финансов ресурс.
Тъй като в община Исперих има профилирана и професионална гимназия, ако две или
повече основни училища поискат да станат обединени (до 10 клас), съществуването на
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гимназиите, които разполагат с подготвени и квалифицирани специалисти, с наложени
традиции в обучението на учениците по специални и профилирани предмети, ще остане
под въпрос. Със сигурност потокът от ученици към тях ще се намали и ще постави под
риск функционирането им и качеството на образованието в тях, доколкото ще се редуцира
бюджетът им. Важно е училището да осигурява достъп на децата именно до качествено
образование, а не просто до образователна институция, покриваща и първа гимназиална
степен (10 клас). Защото за обединено училище се изисква по-голяма материална база,
повече преподаватели със съответната специализация, общински инвестиции,
демографска обосновка за нуждата от такова училище.
Най-отдалеченото населено място в общината, в което има основно училище, се
намира на не повече от 13 км разстояние от града, което е явен показател, че достъпът до
средно образование не е възпрепятстван. Децата от тези селища по никакъв начин не са
географски и социално изолирани.
Наложително е още да се отчете ефектът на една подобна трансформация върху децата
от малцинствените групи в малките населени места. Сегрегираните основни училища,
разположени в мултиетнически селища, ще задържат децата в селата и ще затруднят
възможността за социалната им интеграция в мултикултурна училищна среда извън
населеното място. Така рискът учениците от обединените училища да не продължат
образованието си след 10 клас е огромен. Не бива да се забравя също така, че
образователната система е длъжна да елиминира сегрегираното образование в обозрим
период от време с планирани стратегически и оперативни действия.
И тъй като, според Закона, преобразуването на основните училища, на първо място,
може да се случи след решение на местната администрация, съществуващата във връзка с
това възможност политически и други извънобразователни интереси в населеното място
да вземат превес над образователните интереси и потребности на самите деца, е налице. С
оглед на гореизложените факти, на този етап няма необходимост от създаването на
обединено училище, в което и да е населено място на територията на общината.
Важно е още да отбележим, че преди пристъпване към подобна трансформация е редно
да се направи подробен анализ на постиженията на учениците в годините на основното
образование в съответното училище (отчетено на база резултатите от външни оценявания,
от международни изследвания и пр.), на потенциала на бъдещото обединено училище да
осигури качество на образователния процес и реална подготовка на учениците да
продължат образованието си в добри училища извън населеното място, да се отчетат
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наличните образователни алтернативи, наличните човешки педагогически и други
ресурси, да се вземе предвид демографският фактор.
3.3. Състояние на материалната база на детските градини и училищата в община
Исперих
Всички училища и детски градини от община Исперих се помещават в сгради,
публична общинска собственост, които отговарят на изискванията за тази дейност.
Сградите на учебните заведения са в относително добро състояние.
Отоплението в градските учебни заведения се осъществява чрез локални отоплителни
инсталации на природен газ, в училищата в с. Подайва, с. Лудогорци и с. Китанчево – чрез
ОВИ на течно гориво, а всички останали учебни заведения се отопляват на твърдо гориво.
Мерки за енергийна ефективност са приложени в 3 училища и в 4 детски градини,
частично е подменена дограмата и в останалите училища. В селските детски градини
основен проблем продължава да бъде старата амортизирана дограма, която не отговаря на
нормите за енергийна ефективност, както и на изискванията за безопасни условия за
възпитание, обучение и труд. В същото време през отоплителния сезон недоброто
уплътнение е предпоставка за преразход на отоплителна енергия. Необходима е
топлоизолация и подмяна на дограмите.
Всички детски градини разполагат със самостоятелни кухненски блокове, като в
селските градини материално-техническата база на кухненските блокове е енергийно
неефективна. В основните училища има действаща база за столово хранене, но само в две
от тях функционира топла кухня.
Обзавеждането в повечето детски градини е морално и физически остаряло. Остаряла
и похабена е дидактичната база. Недостатъчни са или напълно липсват нови съвременни
учебно-технически средства по групите в селата. Детските градини, най-вече тези в
селата, все още не разполагат с достатъчно компютърни конфигурации, мултимедии,
екрани, копирна техника. В тях не е осигурен постоянен достъп до интернет. За
подобряване на качеството на предучилищното образование е необходимо въвеждането на
съвременни ИКТ при работа с децата чрез осигуряване на повече компютърни
конфигурации със съответния софтуер, мултимедии, екрани, копирна техника и други
средства.
Материално-техническата база на училищата е в сравнително добро състояние в
резултат от грижите на техните директори. За ремонтни дейности в общинските училища
се влагат различни суми, основно от делегираните им бюджети. Всички училища на
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територията на община Исперих са с оборудвани компютърни кабинети и интернет
достъп.
От сериозни ремонти се нуждаят дворовете на всички детски градини и прилежащите
им съоръжения. Обособените кътове за игра в детските градини по селата не отговарят на
новите нормативни изисквания на Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за
устройството и безопасността на площадките за игра и се нуждаят от подмяна. Дворовете
на детските градини не се охраняват, нямат видео наблюдение и осветление, които да
ограничат евентуалното посегателство на дворното обзавеждане от външни лица.
В дворовете на исперихските училища са обособени игрища, предимно по баскетбол,
футбол и волейбол. В шест от училищата в община Исперих има функциониращи
физкултурни салони, като в ОУ “В. Априлов“ – гр. Исперих, и в ОУ “Отец Паисий“ – с.
Подайва, са оборудвани и фитнес зали. Физкултурните салони в с. Китанчево и в с.
Тодорово се нуждаят от сериозни ремонти, поради което са спрени от експлоатация.
Спортните площадки и съоръжения в училищните дворове са остарели, но се поддържат с
големи усилия от директорите на институциите в относително добро състояние.
Ремонтни и строително-монтажни дейности са реализирани в детските градини и
училищата по следните проекти:
– „Реконструкция, ремонт и обновяване на енергийната ефективност на ОУ „Васил
Априлов“ гр. Исперих;
– „Енергоефективна рехабилитация на ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих, с
финансиране от Международен фонд „Козлодуй“;
– „Оптимизация на училищната мрежа в община Исперих“ с финансиране от МОН;
– „Ремонт, включващ внедряване на мерки за енергийна ефективност и оборудване
на пет детски заведения в община Исперих“ с финансиране от Публичната инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.
По проект „Превенция и реинтеграция на деца в риск“, финансиран от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., в осем детски
градини са подобрени условията за обучение и възпитание на децата чрез доставка на
оборудване

и обзавеждане. През 2016 г. е одобрен проект по Оперативна програма

„Региони в растеж 2014-2020“ – „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на
Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ – гр. Исперих“.
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Таблица 21: Материално-техническо обезпечаване в ДГ
Брой използвани
помещения
№

1.

ДГ

”Щастливо
детство” гр.
Исперих

Специф.
помещения
(напр.кухнен
ски блок,
медицински
кабинет,
методичен
кабинет)

Занимални

Спални

4

4

4 кабинета

Свободен
капацитет
Физкулту
рен салон

Занима
лни

Спал
ни

-

-

-

-

-

-

2.

”Мечо Пух”
гр. Исперих

4

4

Кухненски
блок – 1бр;
Методичен
кабинет
–
1бр;
Медицинск
и кабинет –
1бр;

3.

”Първи Юни”
гр. Исперих

9

9

4

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

4.

”Слънце”
гр. Исперих

4

4

Кухненски
блок – 1бр;
Медицинск
и кабинет –
1бр;
Методичен
кабинет
–
1бр.

5.

”Незабравка”
с. Голям Поровец

1

-

3

6.

”Дора Габе”
с. Лудогорци

1

1

7.

”Ивайло” с.
Бърдоква
”Славейче”

1

1

1

1

8.
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Кухненски
блок – 1бр;
Медицинск
и кабинет –
1бр;
Методичен
кабинет
–
1бр.
Кухненски
блок
Медицинск

-

с. Старо селище

9.

”Кокиче”
с. Йонково

”Радост”
с. Свещари
”Кокиче”
11.
с. Вазово
10.

12.

”Момина сълза”
с. Райнино

”Щастливо
13. детство”
с. Малък Поровец

и кабинет –
1бр;
Методичен
кабинет
–
1бр.

1

1

Медицинск
и кабинет –
1бр;

1

1

4

-

-

-

2

2

4

-

2

2

1

1

Методичен
кабинет
–
1бр;
Кухненски
блок – 1бр;

-

-

-

1

1

3

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

14.

”Славейче”
с. Лъвино

1

1

15.

”Детелина”
с. Къпиновци

1

1

16.

”Радост”
с. Подайва

2

2

17.

”Мики Маус”
с. Беленци

1

1

18.

”Детелина”
с. Делчево

1

19.

”Братя Грим”
с. Тодорово

1
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1

Кухненски
блок – 1бр;
Медицинск
и кабинет –
1бр;
Кухненски
блок – 1бр;
Медицинск
и кабинет –
1бр;
Методичен
кабинет
–
1бр;
Кухненски
блок – 1бр;
2
Кухненски
блок – 1бр;
Медицинск
и кабинет –
1бр;
Методичен
кабинет
–
1бр.
Методичен
кабинет
–
1бр.

-

1

-

20.

21.

”Щастливо
детство”
с. Китанчево

1

”Осми март”
с. Яким Груево

1

1

Методичен
кабинет
–
1бр.

-

3

1

Кухненски
блок – 1бр;
Медицинск
и кабинет –
1бр;
Методичен
кабинет
–
1бр.

-

-

-

1.

ОУ
Априлов”
Исперих

”Васил
гр.

2.

ОУ ”Христо Ботев”
гр. Исперих

38

8

3

16

3

2

3.

ОУ ”Отец Паисий”
с. Подайва

18

4

2

4.

ОУ ”Христо Ботев”
с. Лудогорци

8

2

2

5.

ОУ ”Христо Ботев”
с.Китанчево

7

1

1
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Други специфични
(наименование и брой )
Например:
Актова зала, Библиотека,
Стоматологичен кабинет

Физкултурен салон

Компютърни
кабинети

Училище

Брой
кабинети
Специализира
ни кабинети

№

Използвани класни
стаи

Таблица 22: Материално-техническо обезпечаване в училищата

Ресурсен кабинет-4бр.
Актова зала
3
Библиотека
салона
Медицински кабинет
1
Стоматологичен кабинет
фитнес
Стая за жената
зала
Стая за занимания по
интереси
Актова зала
Библиотека
1
Игротека, Ресурсен кабинет,
Лекарски кабинет
Актова зала
Библиотека
Медицински кабинет
Стоматологичен кабинет
Игротека
Игротека
Библиотека
Медицински кабинет
Стая за хранене
Медицински кабинет-1бр

Свобо
ден
капа
цитет
(брой
и вид
помещ
ения)

1

1
салон
1
фитнес
зала

3

да

1

Разру
шен

4

Не

6.

ОУ ”Васил Левски”
с. Тодорово

6

7.

ОУ ”Н.Й.Вапцаров”
с. Вазово

8

8.
9.

ПГ ”Васил Левски”
гр. Исперих
ПГСС
”Хан
Аспарух“
гр. Исперих

1

-

18
21

1

3
10

Игротека- 2бр.
Стая за физкултура- 2бр.
Библиотека-1бр
Стая за самоподготовка- 1бр
Медицински кабинет-1бр
Стая за хранене-1бр.
Стая за спорт-1бр.
Стая за занимания по
интереси-1бр.
2

2

Разру
шен

-

-

1

18

1

3.4. Финансиране на общинските училища и детски градини
Делегираните бюджети са въведени в училищата през 2008 г. и като средство за
финансова децентрализация се превърнаха в самостоятелни икономически звена и реални
юридически лица, които вземат управленски решения при набирането и изразходването на
средствата.
През 2016 г. в четирите градски градини също е въведена системата на делегираните
бюджети. Градините, които са в общинските селища все още са финансово
централизирани. Всяка година чрез държавни стандарти за издръжка на едно/един
дете/ученик по формула се определя бюджета на всяко детско/учебно заведение.
Механизмът за разпределяне на средствата предварително се анализира и съгласува от
всички заинтересовани страни, като се търси неговото усъвършенстване с цел постигане
по-високо качество на учебно-възпитателния процес и на условията на работа. Извън
делегирания си бюджет училища и детски градини получават и целеви средства от
държавния бюджет за: учебници и учебни помагала, транспорт на ученици и учители, за
подпомагане на физическото възпитание и спорта, както и по Национални програми на
МОН.
Неоптимизираната образователна структура води до ниска ефективност на разходите
за образование и налага дофинансиране на разходи държавна отговорност със собствени
приходи.
Таблица 23: Справка за разходи за дейност “Детски градини“
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№

1.

2.

3.

Разходи,
финансирани
със
собствени приходи
в т.ч. за ДГ по
селата
Дофинансиране на
разходи
държавна
отговорност
със
собствени приходи
в т.ч. за ДГ по
селата
Общо:

2014 г.

2015 г.

2016 г.

план 2017 г.

384 001,01 лв.

429 102,00
лв.

496 616,00
лв.
256 443,00
лв.

422 460,00 лв.

150 945,00
лв.

131 358,00 лв.

149 000,00
лв.
620 561,00
лв.
405 443,00
лв.

123 720, 00 лв.

53 537,00 лв.

80 000,00 лв.

437 538,00 лв.

509 102,00
лв.

в т.ч. за ДГ по
селата

153 360,00 лв.

553 818,00 лв.
227 080,00 лв.

Таблица 24: Справка за разходи за дейност“Общообразователни училища“
№

2014 г.
Разходи,
финансирани
със
средства
от
стандарта
Дофинансиране на
разходи държавна
отговорност
със
собствени приходи
Общо:

1.

2.

4 058 664,00
лв.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

4 167 504,00 лв. 4 313 722,00 лв. 5 379 335,00 лв.

65 497,00 лв.

9 062,00 лв.

105 474,00 лв.

36 196,00 лв.

4 124 161,00
лв.

4 176 566,00
лв.

4 419 196,00
лв.

5 415 531,00
лв.

3.5. Здравно обслужване в детските градини и училищата
Във всички детски градини и училища има разкрити и оборудвани здравни кабинети.
През настоящата учебна година в тях се обслужват 778 деца и 2413 ученици. В дейността
са заети общо 14 медицински специалисти: 6 медицински фелдшери и 8 медицински
сестри. В яслените групи на ДГ „Първи юни” са заети 6 медицински сестри.
Изготвен и утвърден е график за работа на медицинските специалисти от дейност
„Детско и училищно здравеопазване“. Той дава възможност за оптимално обезпечаване на
медицинското обслужване на учениците в училище с наличния кадрови състав, както и за
обхващане на децата от групите на детските градини в селата.
Медицинските специалисти от здравните кабинети на детските градини и училищата
осъществяват: профилактика и промоция на здравето; оказване на спешна помощ при
инциденти; организиране и провеждане на програми за здравно образование; участие в
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регионални и национални здравни програми и проекти; наблюдение на физическото
развитие и определяне физическата способност на децата и учениците; участие в
подготовката, подбора и провеждането на профилактични и противоепидемични дейности
за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и
паразитните заболявания. Те регистрират здравното състояние на децата и учениците в
здравно-профилактични карти и изготвят анализ въз основа на данните, получени от
личния лекар. За тази цел работещите в здравните кабинети поддържат постоянна връзка с
личните лекари и имат актуална информация за здравословното състояние на
подрастващите и проведените имунизации.
Една от основните задачи на медицинския персонал е провеждането на здравно
образование с оглед предоставяне на знания и формиране на убеждения, умения и нагласи
за активно отношение към здравето и избор на здравословен начин на живот на децата и
учениците. Медицинските специалисти имат и ангажимента да проследяват и контролират
факторите на средата, в която се отглеждат и възпитават децата и се обучават учениците,
учебния режим, храненето, спортната дейност.
3.6. Хранене
Детските градини в общината разполагат със самостоятелни кухненски блокове,
където се приготвя храната. Менюто е единно и се изготвя от технолог по храните.
Доставката на хранителни продукти за детските градини е организирана чрез провеждане
на обществена поръчка от Община Исперих.
Материално-техническата база в кухненските блокове на градските градини е частично
обновена, докато тази в селските градини е амортизирана и енергийно неефективна. В две
от основните училища има оборудвани кухни, където се приготвя и предлага топла храна
за учениците. Останалите пет училища ползват външна кетърингова услуга.
От 2016/2017 учебна година. в ПГ по СС “Хан Аспарух“ – гр. Исперих, по програма
„Топъл обяд “ на БЧК се осигурява храна за 18 ученици в неравностойно положение.
В случай, че някоя от детските градини в общината реши да осъществява прием на
двегодишни деца, ще бъде наложително действащата досега организация на хранене да се
адаптира към новите възможности за прием и престой на децата, заложени в ЗПУО и
Наредба № 5/03.06.2016 год. за предучилищното образование. Тези възможности изискват
разработване и прилагане на различни менюта, съобразени с възрастовите особености на
децата и изискванията за здравословно хранене, както и различно остойностяване на
отделните хранения в зависимост от престоя на децата в детската градина.
41

Детските градини и училищата се включват и в схемите финансирани от ДФ
„Земеделие“ за „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

4. SWOT АНАЛИЗ
СИЛНИ СТРАНИ


СЛАБИ СТРАНИ

Започната оптимизация на общинската 

Неблагоприятна демографска ситуация

образователна система за мрежата от детски и миграционни процеси поради икономически
градини и училища;


проблеми;

Осигурена целодневна организация на 

учебния ден;


Не

е

оптимизация

завършен
на

процесът

училищната

на

мрежа

в

Прилагат се мерки за осигуряване на съответствие с демографските процеси;

достъпа до образование – безплатен транспорт; 

Недостатъчно активно сътрудничество

безплатни учебници и учебни помагала за и взаимодействие между институциите в
всички ученици от I до VII клас; безплатни образованието и културата;


закуски І-ІV клас;


Училищата

осъществяват

прием

ученици и от други общини и региони;


Големи диспропорции в качеството на

на образованието

между

различните

детски

градини и училища, водещи до неосигуряване

Реализирани проекти по ОП на ЕС за на равен достъп до качествено образование,

прилагане на мерки за енергийна ефективност особено между институциите в града и тези в
селата;

в част от детските градини и училища;


Въведени

делегирани

бюджети

Сериозна

Наличие

системата

педагогически кадри с висше образование;


в

слети

селата,

и

и

безопасност

на

децата

и

учениците;

образованието в общината;
на

предимно

и

Недостатъчно изградени системи за

Програмата за развитие и управление на сигурност
Осигуреност

маломерни

на нерегистриране на отсъствия в тях;

мотивация

заинтересованите страни за реализация на 



на

групи/паралелки,

училищата и в част от детските градини;


в 

с 

Трудно се обхващат деца от семейства

с нисък социален статус в детски градини с

Преобладаващ брой на учителите с цел интегриране и подготовка за училище;

образователно-

квалификационна

степен 

Образованието не е ценност в много

„магистър”; нарастващ брой на учителите, семейства поради социални, образователни и
придобили ПКС;
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етнокултурни

причини.

Не

се

осъзнава



Утвърдени

са

добри

традиции

в връзката между равнището на образованост и
успешната

професионалното обучение;

социална

и

професионална

Създадени са възможности за развитие реализация.



интересите

на

децата

и

учениците

в

извънкласни и извънучилищни дейности.
ВЪЗМОЖНОСТИ


Постигнат

обществен

ЗАПЛАХИ

консенсус

за 

необходимостта от промяна в общинската 
образователна система;


Негативни демографски процеси;
Концентрация

на

населението

в

общинския център;

Наличие на структурни фондове на ЕС 

Засилване

на

социално-

за новия програмен период с възможности за икономическото разделение между града и
подобряване

на

материалната

база

образователната инфраструктура;


в малките населени места;


Липса на национален регистър на

Наличие на голям брой инициативи, ученици до 16-годишна възраст, необхванати

насочени към повишаване грамотността на и/или отпаднали от образователната система;
подрастващите;


Наличие


в

национален

мащаб

Нараства броят на семействата с нисък

на социален статус, за които образованието не е

политики, насочени към овладяването на ценност;
базисни знания и умения, които да гарантират 

Нараства делът на учениците, за които

продължаване на образованието и бъдеща образованието не е приоритет, в т.ч. и
професионална реализация;


Индивидуален

учениците, нередовно посещаващи училище;
подход

към 

Наличие

на

деца,

главно

от

детето/ученика и превръщането му от обект в малцинствени групи, които поради социалносубект

на

образователно-възпитателния икономически и етнокултурни причини не

процес;


посещават детска градина, не преминават

Повишаване

квалификацията

на задължителна предучилищна подготовка и

педагогическите кадри за работа с деца и като резултат – постъпват в училище без
ученици в риск от отпадане;


Привличане

на

познания по български език;

млади

учители

педагогическите колективи;


Повишаване

в 

Намалява интересът към учителската

професия;

привлекателността

и 

Недостатъчен

брой

мотивирани

качеството на учебния процес чрез използване специалисти;
на

43

съвременни

методи

на

преподаване; 

Липса на достатъчно добре подготвени

внедряване на добри практики;


кадри в приоритетни области;

Внедряване на съвременни технологии 

във всички учебни заведения.

Липса на профилактика, диагностика и

корекция на психологически и физически
проблеми в ранна детска възраст;


Слаба ангажираност на семейството и

обществото във възпитателния процес.
5. ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА
Усилията да се насочат към реализирането на следните приоритети:
1. Инвестиране в качествено, конкурентноспособно и ефективно образование, чрез
оптимизация на общинската образователна система.
2. Намаляване процента на преждевременно напусналите и отпаднали деца от
образователната система.
3. Обновяване и модернизация на наличния сграден фонд на детските градини и
училищата, в които не са приложени мерки за енергийна ефективност, чрез реализация на
нови проекти.
4. Осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане и създаване на
привлекателна образователна среда.
5. Осигуряване на места за отдих и спорт, за занимания по интереси и други.
6. Поетапно преминаване към делегирани бюджети във всички детски градини.
6. ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
6.1. Визия
Устойчива и ефективна образователна система, отворена за промени и иновации, с
модерна, обновена и добре поддържана материална база, осигуряваща на всяко дете
качествено, достъпно и отговарящо на реалните нужди на пазара на труда образование.
6.2. Стратегическа цел
Гарантиран равен достъп до образование, осигуряване на максимален обхват на децата
и учениците от общината и предотвратяване на риска от преждевременно напускане на
училище.
6.3. Оперативни цели и дейности за реализиране на Програмата за развитие и
управление на предучилищното и училищното образование в община Исперих за
периода 2017-2021 год
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ЦЕЛ/ДЕЙНОСТ
I.

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУИИ

СРОК

ИЗТОЧНИЦИ НА
ФИНАНСИРАНЕ

Оптимизиране на образователната система според съществуващите потребности, с цел осигуряване на качествено

образование
Оптимизиране на образователната система при установена
необходимост – разформиране на групи/паралелки; разкриване
на групи/паралелки към приемащите детски градини/училища;

Община Исперих

2017-2021

Не е необходимо

2017-2021

Не е необходимо

2017-2021

Не е необходимо

2017-2021

Не е необходимо

2017-2021

Не е необходимо

утвърждаване на маломерни групи/паралелки; недопускане
съществуването на слети групи/паралелки
Осигуряване на достъп до образование на децата/учениците от
закритите детски градини до най-близкото населено място, в
което има детска градина/училище
Извършване на мониторинг на посещаемостта и качеството на
образование във всички детски градини и училища
Осъществяване на мониторинг на дейностите и развитието на

Община Исперих
Директори
Община Исперих
Община Исперих

профилираната и професионална гимназия
Развитие на образователната инфраструктура в съответствие с

Община Исперих

потребностите на района и обвързване на професионалното

Училища

образование с нуждите на пазара на труда
II.

Детски градини

Модернизиране на материално-техническата база и осигуряване на позитивна подкрепяща среда за обучение и

възпитание на децата и учениците от общината
Модернизиране и последващо поддържане на сградния фонд и
45

Детски градини

2017-2021

Оперативни програми

материално-техническата база на детски градини и училища –

Училища

на ЕС

реконструкция на сградите; поетапно осъвременяване на

Община Исперих

Общински бюджет

оборудването и обзавеждането в детските градини; въвеждане на

Делегирани бюджети на

съвременни технологии и обновяване на дидактичната база

детските градини и
училищата

Поетапно изграждане на видеонаблюдение и осигуряване на

Детски градини

охрана за опазване съоръженията за игра в дворовете на детските

Училища

градини и училищата

Общински бюджет
2017-2021

Община Исперих

Делегирани бюджети на
детските градини и
училищата

Поетапно обезопасяване и привеждане на детските площадки в

Общински бюджет

дворовете на детските градини в съответствие с изискванията на

Детски градини

Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и

Община Исперих

2017-2021

безопасността на площадките за игра

Делегирани бюджети на
детските градини и
училищата
Оперативни програми

Привеждане на спортните площадки в дворовете на училищата
във вид, подходящ за безопасното и рационалното им използване

Директори на детски
градини и училища

на ЕС
2017-2021

Община Исперих

Общински бюджет
Делегирани бюджети на
училищата

Изграждане на достъпна среда в детските градини и училища за
децата със СОП
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Общински бюджет

Директори на детски
градини и училища
Община Исперих

2017-2021

Делегирани бюджети на
детските градини и
училищата

Активно участие на директорите на образователните институции
при разработване на проекти за осъвременяване на материалнотехническата база на детските градини и училищата, които

Директори на детски
градини и училища

2017-2021

Делегирани бюджети

ръководят
III.

Осигуряване на максимален обхват на децата и учениците от община Исперих и предотвратяване на риска от

преждевременно напускане на училище
Реализиране на дейности по обхващане и интегриране на деца и
ученици,

подлежащи

на

задължително

предучилищно

и

училищно образование

Община Исперих
Детски градини

2017-2021

Не е необходимо

Училища
Оперативни програми

Организиране на дейности за превенция на отпадането от
образователната система

Община Исперих
Детски градини

на ЕС
2017-2021

Училища

Делегирани бюджети на
детските градини и
училищата

Изготвяне и изпълнение на годишни планове за дейности по

Община Исперих

обхващане и интегриране на деца от малцинствените групи в

Детски градини

образователните институции

2017-2021

Оперативни програми
на ЕС

Училища

Делегирани бюджети на
Подобряване

квалификацията на

мултикултурна образователна среда
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учителите

за

работа

в

Детски градини
Училища

детските градини и
2017-2021

училищата

IV.

Осигуряване на условия за пълноценно личностно развитие и успешна професионална реализация на децата от община

Исперих
Осъществяване на всички дейности, заложени в Общинска
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците (2017 – 2018 г.
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Съгласно Стратегията

2017-2021

Съгласно Стратегията

7. МЕХАНИЗМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПРОГРАМАТА
Програмата за развитие и управление на предучилищното и училищното образование
в община Исперих за периода 2017-2021 г. предвижда постигане на поставените
стратегически цели чрез изпълнението на разработените цели и дейности.
За наблюдение на изпълнението на Програмата е отговорна Община Исперих.
Реализацията на Програмата се осъществява чрез отчитане на дейностите за
изпълнение на целите за всяка учебна година от периода: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 г. Отчетът на изпълнението след края на всяка учебна година се
изготвя до 30 ноември на съответната година и се внася в Общински съвет. В края на
периода се изготвя обобщен Отчет за изпълнение на Програмата.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Програмата за развитие и управление на образователната система в община Исперих е
разработена съгласно националните и европейски приоритети за осигуряване на
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, отразявайки обективното състояние и
специфичния облик на района. В основата на стратегическия документ е разбирането, че
детето/ученикът е главната ценност в образователната система.
Реализирането на програмата е продължителен, отговорен, последователен и отворен
във времето процес. Програмата може да се развива, усъвършенства и актуализира в
съответствие с динамично променящите се условия и фактори.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа за
учебната 2017/2018 година в община Исперих и вземане на решение за закриване на ОУ
„Васил Левски“ – с. Тодорово
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
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Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно Програмата за развитие и управление на предучилищното и училищното
образование за периода 2017-2021 г. на Община Исперих е необходимо да се извършва
ежегоден мониторинг на посещаемостта, качеството и развитието на образованието във
всички училища на територията на общината и при необходимост да се преминава към
оптимизиране на структурата на образователната мрежа. В случай че учениците в
училището станат по-малко от 65 на брой и има наличие на поне една слята паралелка, а
след извършен мониторинг се окаже, че през следващите три учебни години прогнозите за
намаляване броя на учениците се запазват, кметът на общината трябва да пристъпи към
закриване на съответното училище и учениците да бъдат насочени към най-близкото
населено място, в което има средищно училище.
В община Исперих отрицателните демографски характеристики, миграцията на
населението в трудоспособна възраст и ниската раждаемост водят до драстично намаляване
на населението, респективно на учениците, подлежащи на задължително обучение.
Драстичен спад в броя на учениците се забелязва в ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово.
Училището е със статут на средищно училище за селата Делчево и Печеница и получава
допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици /транспорт
и целодневна организация на учебния ден/. За осъществяване на учебно-възпитателния
процес в „ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, през учебната 2016/2017 година е ангажиран
общ персонал от 15,5 щата, от който – 11 педагогически и 4,5 непедагогически.
Нормативно определеният минимум от ученици за паралелки от I до IV клас е 16, а
за паралелки от V до VIII и от IX до XII клас е 18 ученици. Съгласно Наредба № 7 от
29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,
изключения от минималния брой на учениците в паралелките се допуска, когато те са не помалко от 10, с разрешение на финансиращия орган и осигурени допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес, извън определените от ЕРС за съответната дейност.
През учебната 2016/2017 учебна година в ОУ „Васил Левски“ с. Тодорово са
сформирани следните маломерни и слети паралелки:
I клас
10 ученици
маломерна паралелка
II клас
9 ученици
маломерна паралелка
III-IV клас
12 ученици
слята маломерна паралелка
/от които 1 ученик в ІІІ и 11 ученици в IV клас/
V клас
15 ученици
маломерна паралелка
VI клас
10 ученици
маломерна паралелка
VII-VIII клас
14 ученици
слята маломерна паралелка
/от които 8 ученици в VII и 6 ученици в VIII клас/
Общо 70 ученици в 6 паралелки, две от които слети (III-IV клас и VII-VIII клас).
По информация на училищното ръководство за учебната 2017/2018 година се
очертава следният вариант за функциониране на училището:
I клас
5 ученици
II клас
9 ученици
III клас
9 ученици
IV клас
1 ученик
V клас
10 ученици
VI клас
14 ученици
VII клас
11 ученици
Общо 59 ученици.
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По данни от Админ М за учебната 2018/2019 година в ОУ „Васил Левски“ – с.
Тодорово, се очаква да постъпят 5 първокласници – 3 деца от детската градина в с.
Тодорово и 2 деца от детската градина в с. Делчево, при което ще се оформи следното
разпределение в паралелки:
I клас
5 ученици
II клас
5 ученици
III клас
9 ученици
IV клас
9 ученици
V клас
1 ученик
VI клас
10 ученици
VII клас
14 ученици
Общо 53 ученици.
По данни от Админ М за учебната 2019/2020 година в ОУ „Васил Левски“ – с.
Тодорово, ще постъпят 4 първокласници от детската градина в с. Тодорово, което няма да
е достатъчно за сформирането на самостоятелна паралелка. За учебната 2019/2020 година
се очаква:
I клас
4 ученици
II клас
5 ученици
III клас
5 ученици
IV клас
9 ученици
V клас
9 ученици
VI клас
1 ученик
VII клас
10 ученици
Общо 43 ученици.
Поради трайната тенденция на намаляване броя на подлежащите на задължително
образование ученици под нормативно определения минимум, водеща до формиране на
маломерни и слети паралелки, произхождащия от това недостиг на ЕРС за обезпечаване на
образователния процес, затрудненията при определянето на преподавателската заетост на
учителите от прогимназиален етап в ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, се налага
училището да бъде закрито. Учениците следва да бъдат насочени към най-близкото
населено място, в което има средищно училище, а именно към ОУ „Васил Априлов“ – гр.
Исперих, защото:
1. отговаря на условията и е в списъка на средищните училища със съответното
осигуряване на средства за транспортни разходи на пътуващите ученици и целодневна
организация на учебния ден;
2. разполага с необходимата материално-техническа база за прием на учениците от
ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово;
3. в училището се обучават ученици от с. Тодорово;
4. училищното ръководство на ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих, поема
ангажимента да осигури заетост на педагогическия персонал на ОУ „Васил Левски“ – с.
Тодорово, след неговото закриване.
Съгласно разпоредбите на Глава осемнадесета, Раздел I от Закона за
предучилищното и училищното образование общинските училища се закриват със заповед
на Министъра на образованието и науката. Производството по издаването на заповедта за
закриване започва по писмено предложение на финансиращия орган. Предложението на
кмета се внася след решение на общинския съвет и след проверка и становище на
регионалното управление на образованието. То трябва да съдържа:
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1. мотиви за необходимостта от закриване;
2. наименование и адрес на училището;
3. вид на училището;
4. етап и степен на образование и организация на учебния ден;
5. информация за броя на учениците в училището и възможността за пренасочването
им;
6. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база;
7. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация;
8. информация за осигурен транспорт до училището, към което са пренасочени
учениците.
Финансирането на оптимизацията на училищната мрежа се извършва въз основа на
разработена общинска програма. Програмата и решението на общинския съвет за
приемането й са задължителни изискуеми документи към формуляра за участие в
Националната програма за оптимизация. Срокът за подаване на пълния комплект документи
за кандидатстване по модула е 31.05.2017 г.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих, да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната
2017/2018 година.
2. Решението влиза в сила от датата на приемането му.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 312, ал. 1 и ал. 6, чл. 314, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Предлага да се закрие ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, считано от 01.09.2017 г.
като:
1. Мотиви за необходимостта от закриване:
– необходимост от намаляване броя на слетите и маломерни паралелки в общината:
Към момента в ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, се обучават 70 ученици в 6
паралелки, две от които слети (III-IV клас и VII-VIII клас).
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През учебната 2017/2018 в училището ще има 59 ученици, разпределени в 5
паралелки, две от които ще бъдат слети (I-II клас и III-IV клас). Драстичното намаляване
броя на учениците се дължи основно на регламентираното в Закона за предучилищното и
училищното образование завършване на основното образование една година по-рано – след
седми клас, а не както досега – след осми клас. За учебната 2018/2019 година се очаква
броят на учениците да спадне на 53, а през 2019/2020 учебна година на 43 ученици. Те ще
продължат да се обучават в слети паралелки, в нарушение на принципа за равен достъп до
качествено образование на учениците.
– наблюдава се затруднение при формиране на преподавателската работа за
учителите от прогимназиален етап, за някои от които се налага да формират норматив с
учебни предмети, неотговарящи на професионалната им квалификация;
– допълнително финансиране за сметка на общинския бюджет:
За учебната 2017/2018 година са необходими допълнителни общински средства за
дофинансиране на училището извън ЕРС.
2. Наименование и адрес на училището:
Основно училище „Васил Левски” – с. Тодорово, община Исперих, област Разград
3. Вид на училището:
Основно училище
4. Етап и степен на образование и организация на учебния ден:
Начален и прогимназиален етап, основна степен, дневна форма на обучение
5. Брой на учениците в училището и възможност за пренасочването им:
През учебната 2016/2017 учебна година в ОУ „Васил Левски” – с. Тодорово, се
обучават 70 ученици, от които:
I клас
10 ученици
II клас
9 ученици
III клас
1 ученик
IV клас
11 ученици
V клас
15 ученици
VI клас
10 ученици
VII клас
8 ученици
VIII клас
6 ученици
Учениците ще могат да бъдат насочени към ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих,
защото е средищно училище; разполага с необходимата материално-техническа база за
прием на допълнително ученици; в училището се обучават ученици от с. Тодорово;
училищното ръководство на приемащото училище поема ангажимента да осигури заетост
на педагогическия персонал на ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, след неговото закриване.
6. Информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база:
Материално-техническата база и сградният фонд на ОУ „Васил Левски“ – с.
Тодорово /с Акт за публична общинска собственост № 5689/ 31.03.2017г./, да преминат на
разпореждане на кмета на община Исперих.
Земеделската земя на ОУ „В. Левски“ – с. Тодорово, представляваща: нива от 25,582
дка, трета категория, местност КАЛАЙМАН, имот № 023001; нива от 19,421 дка, трета
категория, местност КАЛАЙМАН, имот № 024001 – намиращи се в землището на с.
Тодорово, да преминат на разпореждане на кмета на община Исперих.
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7. Приемане и съхраняване на задължителната документация:
Задължителната документация да се приеме и съхранява от приемащото ОУ „Васил
Априлов” – гр. Исперих.
8. Информация за осигурен транспорт до училището, към което са пренасочени
учениците:
Училищният автобус на ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, да се предостави на ОУ
„Васил Априлов“ – гр. Исперих, за осигуряване транспорта на пътуващите от закритото
училище ученици.
II. Възлага на Кмета на община Исперих да представи на Министъра на
образованието и науката мотивирано предложение за закриване на ОУ „Васил Левски“ – с.
Тодорово, и да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението на Общински съвет – Исперих.
III. Решението влиза в сила от датата на приемането му.
IV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-жо Димитрова, като председател на водещата комисия.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура, спорт
и туризъм».
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на
22.05.2017 г. от 18.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
6
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
2

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на
22.05.2017 г. от 18.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
6
5
2
3
0

54

Становището на комисията е докладната да не се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
22.05.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 22.05.2017 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – Председател на ПК по „ Предотвратяване и установяване
конфликт на интереси”.
Подадена е Декларация по чл. 12, ал. 4 от Закона за предотвратяване и
установяване конфликт на интереси от общинския съветник Екатерина Димитрова.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на кмета на с. Тодорово.
Рейхан Шериф – Кмет на с. Тодорово.
Като кмет на село Тодорово съм против закриване на училището.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към обсъждане на докладната записка и решенията към нея.
Заповядайте г-н Фераим.
Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група на
ДПС.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми граждани присъстващи в залата,
Доста си задавах въпроса от къде точно изниква мотива за закриване на ОУ « Васил
Левски» с. Тодорово.Зат това решение стоят финансови интереси.
След запознаването ми с националната Програма за оптимизация на училищната
мрежа, срока на програмата е до 31.12.2017 г. В програмата става въпрос за следното. При
закриване или преобразуване на едно училище с над 60 ученика, приемното училище
получава сумата от 225 х.лв.
В докладната се посочва като аргумент за закриване на училището в с. Тодорово, че
обучението на учениците е некачествено. Искам да попитам, кога едно образование в едно
училище е качественнно. Има ли становище от Инспекторат – Разград, че в ОУ с Тодорово
образованието не е качествено.
Искам да коментирам и финансовата страна, където общината се аргументира, че
пак трябва да дофинансира ОУ « Васил Левски»с. Тодорово искам да кажа следното.
В рамките на 5 години училището в с. Тодорово е получило сумата от 56 949 лв.
или средно по 11 900 лв е дофинансирано училището. За миналата година ОУ « Васил
Априлов» е дофинансирано от общината със сумата от 30 000лв.
Аргументите посочени в докладната, че броя на учениците е намалял искам да ви
информирам, че в община Кубрат, с. Равно училището е с 28 ученика и не се закрива, с.
Бисерци имат 33 ученика, община Завет с. Веселец – 53 ученика, община Самуил – с.
Желязковец – 47 ученика.
Такава докладна за закриване на училището в с. Тодорово бе внесено и миналата
година, но в последствие вносителя си я отегли. Тогава обърнах внимание на факта, че
учениците от с. Печеница отиват да учат в училището в с. Подайва, а не в училището в с.
Тодорово определено с решение на Общински съвет Исперих като средищно.
/ Връчи подписка от жителите на с. Тодорово, които са против закриването на
училището/
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Фераим.
Други желаещи?
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура, спорт
и туризъм».
Уважаеми общински съветници,
Искам да подчертая, че разбирам от образование и мога да дам компетентен
отговор.
Няма да говоря по докладната записка и проекто решенията към нея и дали
образованието в слетите паралелки е качественно. В ОУ « Васил Левски» с. Тодорово
работят качествени учители. Заявявам, че като директорна приемното училище ще
направя възможно да не остане педагогически персонал то закритото училище без работа,
така както и за непедагогическия персонал ще направим всичко възможно да бъде устроен
на работа.
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По отношение на финансирането и по точно тези 30 000лв. бяха дадени от
общината и бе дофинансирано ОУ « Васил Априлов» Исперих и нека не забравяме, че
всички училища на територията на общината са общински училища и сградите са
публично общинска собственост и стопанин на тези сгради е общината.
Благодаря на общинската администрация за това, че дори и частично помогна за
реализирането на един от най големите ремонти в образователната система и това е
подмяната на котел. И всички Вие знаехте когато гласувахте решението за
дофинансирането на училището с тези 30 000 лв, че те няма да бъдат за заплати, а за
ремонтна дейност.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо Димитрова.
Друг желаели да вземе отношение?
Заповядайте г-н Мюсреф
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми граждани на община Исперих,
Днес разискваме докладна записка относно закриване на ОУ « Васил Левски» с.
Тодорово. Във връзка с това искам да Ви запозная накратко с равносметката от тъй
наречената « реформа» в образованието. В България за последните 11 години на трескава
« реформа» са закрити над 660 училища. Ликвидирано е всяко четвърто школо т.е. 25% от
всички в страната. Реформата обаче не е приключила, предстои нова вълна от закриване и
последващо опистошение на училищата, най-вече в селата. Миналата 2016 г. са закрити от
МОН по предложение на съответнит общински съвети 127 училища. Почти всички от тях
с намират в обезлюдяващи селища. Намаляването на бройката на учениците е само една
от причините за тази редукция. Другата причина е новият училищен закон, който смъква
прага за основното образование. То вече ще се получава след седми клас, а не слез осми,
както бе досега. Така учениците още повече ще намалеят, а това в следващите години ще
предивика и нови закривания. Основния принцип на сегашния модел в образованието е «
парите следват ученика» или това е т.наречения модел на делегирания бюджет. Той
стимулира единственно развитието на учебните заведения в градовете, като пораженията
от него надхвърлят системата на образованието. Стотици села с основни училища се
въртят в омагьосан кръг – няма млади хора, няма ученици, училището се закрива,
затварянето на училището води косвено до миграция към градовете.
На фона на тази трагична картина в национален мащаб и Община Исперих не
изостава в тъй наречената образователна реформа. В предложената за приемане
Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа в Община Исперих за
2017/2018 г., под оптимизация явно се разбира само едно « закриване». Тоест няма
училище , няма проблем. От 2002 до 2012 г. в община Исперих са закрити 8 начални и
основни училища – 2004г. НУ в с. Делчево, през 2007 г. НУ в с. Старо селище, ОУ в с.
Райнино, ОУ в с. Белинци, ОУ в с. Духовец, през 2012 г. ОУ в с. Йонково, ОУ с. Лъвино, и
ОУ с. Свещари.
От името на групата на общинските съветници от ДПС, заявяваме, че ние ще
гласуваме « ПРОТИВ» приемането на Общинската програма за оптимизация на
училищната мрежа в община Исперих и « ПРОТИВ» закриването на ОУ « Васил Левски»
с. Тодорово. Призовавам Ви да ни подкрепите!
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Рафи.
Шенол Рафи – общински съветник от политически представената група «
Обединена България».
Нека всеки се замисли какво ще остави след себе си. За закриватели паметници
няма.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Недкова.
Анка Недкова – Директор на ОУ « Васил Левски» с. Тодорово.
Уважаеми общински съветници,
Закривате едно училище с история. От това училище са излезли и лекари, учители ..
По отношение на слетите паралелки обясних на заседанието на постояните
комисии, че в 4 клас има само едно дете, което е с особени потребности.
През 2018 г. имаме уверението на министъра, че начина на финансиране на
училищата ще бъде по друг начин и ние няма да сме в тежест на общината.
При разговорите водени с родителите на учениците има вероятност някои от
учениците да отидат да учат в съседна община и по точно в Окорш, това ще го допуснете
ли.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, колеги ако няма други желаещи да преминем към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа за
учебната 2017/2018 година в община Исперих и вземане на решение за закриване на ОУ
„Васил Левски“ – с. Тодорово
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД

„ против”

За
против
против
против
против
против
против
За
За
против
За
За
За
против

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За
За
против
За
против
За
За
За
За
против
против

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
16
12
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 331
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната
2017/2018 година.
2. Решението влиза в сила от датата на приемането му.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 312, ал. 1 и ал. 6, чл. 314, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
І. Предлага да се закрие ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, считано от 01.09.2017 г.
като:
1. Мотиви за необходимостта от закриване:
– необходимост от намаляване броя на слетите и маломерни паралелки в общината:
Към момента в ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, се обучават 70 ученици в 6
паралелки, две от които слети (III-IV клас и VII-VIII клас).

59

През учебната 2017/2018 в училището ще има 59 ученици, разпределени в 5
паралелки, две от които ще бъдат слети (I-II клас и III-IV клас). Драстичното намаляване
броя на учениците се дължи основно на регламентираното в Закона за предучилищното и
училищното образование завършване на основното образование една година по-рано – след
седми клас, а не както досега – след осми клас. За учебната 2018/2019 година се очаква
броят на учениците да спадне на 53, а през 2019/2020 учебна година на 43 ученици. Те ще
продължат да се обучават в слети паралелки, в нарушение на принципа за равен достъп до
качествено образование на учениците.
– наблюдава се затруднение при формиране на преподавателската работа за
учителите от прогимназиален етап, за някои от които се налага да формират норматив с
учебни предмети, неотговарящи на професионалната им квалификация;
– допълнително финансиране за сметка на общинския бюджет:
За учебната 2017/2018 година са необходими допълнителни общински средства за
дофинансиране на училището извън ЕРС.
2. Наименование и адрес на училището:
Основно училище „Васил Левски” – с. Тодорово, община Исперих, област Разград
3. Вид на училището:
Основно училище
4. Етап и степен на образование и организация на учебния ден:
Начален и прогимназиален етап, основна степен, дневна форма на обучение
5. Брой на учениците в училището и възможност за пренасочването им:
През учебната 2016/2017 учебна година в ОУ „Васил Левски” – с. Тодорово, се
обучават 70 ученици, от които:
I клас
10 ученици
II клас
9 ученици
III клас
1 ученик
IV клас
11 ученици
V клас
15 ученици
VI клас
10 ученици
VII клас
8 ученици
VIII клас
6 ученици
Учениците ще могат да бъдат насочени към ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих,
защото е средищно училище; разполага с необходимата материално-техническа база за
прием на допълнително ученици; в училището се обучават ученици от с. Тодорово;
училищното ръководство на приемащото училище поема ангажимента да осигури заетост
на педагогическия персонал на ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, след неговото закриване.
6.Информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база:
Материално-техническата база и сградният фонд на ОУ „Васил Левски“ – с.
Тодорово /с Акт за публична общинска собственост № 5689/ 31.03.2017г./, да преминат на
разпореждане на кмета на община Исперих.
Земеделската земя на ОУ „В. Левски“ – с. Тодорово, представляваща: нива от 25,582
дка, трета категория, местност КАЛАЙМАН, имот № 023001; нива от 19,421 дка, трета
категория, местност КАЛАЙМАН, имот № 024001 – намиращи се в землището на с.
Тодорово, да преминат на разпореждане на кмета на община Исперих.
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7.Приемане и съхраняване на задължителната документация:
Задължителната документация да се приеме и съхранява от приемащото ОУ „Васил
Априлов” – гр. Исперих.
8.Информация за осигурен транспорт до училището, към което са пренасочени
учениците:
Училищният автобус на ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, да се предостави на ОУ
„Васил Априлов“ – гр. Исперих, за осигуряване транспорта на пътуващите от закритото
училище ученици.
ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих да представи на Министъра на
образованието и науката мотивирано предложение за закриване на ОУ „Васил
Левски“ – с. Тодорово, и да извърши всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет – Исперих.
ІІІ. Решението влиза в сила от датата на приемането му.
ІV.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ

Приета с Решение № 331 на Общинския съвет - Исперих, Протокол № 31 от
26.05.2017 г.
Настоящата програма е резултат от анализа на състоянието на образователната
система в община Исперих и социално-икономическите и културни фактори, оказващи
влияние върху нейното развитие.
Програмата има за задача:
– да създаде условия за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес в
училище, подобряване организацията на работа и осигуряване на по-добри условия за
обучение и възпитание на всички ученици в общообразователните училища в община
Исперих;
– да определи посоката за оптимизиране на училищната мрежа в община Исперих,
с оглед на социално-икономическите, демографските и миграционните процеси,
навлизащите модерни технологии на обучение и преподаване.
I. АНАЛИЗ
НА
УЧИЛИЩНАТА
МРЕЖА
И
ПРОБЛЕМИ
НА
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
На територията на Община Исперих функционират девет общински училища – две
средни и седем основни. Шест от основните училища са средищни. До всички средищни
училища е осигурен безплатен транспорт за ученици и учители.
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Община Исперих е предприемала оптимизиране на училищната мрежа на няколко
етапа през периода 2002-2012 г.:
1. През 2002 г. паралелките на НУ „Бачо Киро“ – с. Старо селище, и НУ „П. Р.
Славейков“ – с. Бърдоква, са присъединени към ОУ „Хр. Ботев“ – с. Лудогорци;
2. През 2004 г. е закрито НУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Делчево, като учениците са
насочени към ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово;
3. През 2007 г. са закрити НУ „Бачо Киро“ – с. Старо селище, ОУ „Христо Ботев“ –
с. Райнино, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Белинци, и ОУ „Васил Левски“ – с.
Духовец, като учениците са насочени съответно към ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци,
ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Вазово, и ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва;
4. През 2012 г. са закрити ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Йонково, ОУ „Св.св.
Кирил и Методий“ – с. Лъвино и ОУ „Христо Ботев“ – с. Свещари, като учениците са
насочени съответно към ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци, и ОУ „Христо Ботев“ – гр.
Исперих.
Най-общо проблемите, свързани с училищната мрежа, предучилищното и
училищното образование, характерни за цялата страна и в частност за община Исперих, се
свеждат до:
– намаляване броя на учениците, вследствие на ниската раждаемост и
миграцията;
– увеличаване броя на децата от семейства в неравностойно социално
положение, породени от високия процент безработица;
– недостатъчна работа със застрашените от отпадане от училище ученици за
предотвратяване на отсъствията;
– ниско качество на учебно-възпитателния процес в слетите и маломерни
паралелки;
– високо съотношение учител – ученик;
– неравнопоставеност в условията на работа, както на учениците, така и на
учителите;
– липса на педагози в училищата със слети и маломерни паралелки, което води
до голям брой пътуващи учители и невъзможност да се формира норматив по
специалността им;
– неефективно използване капацитета на сградния фонд, големи разходи за
отопление и поддържане на материалната база.
Прогнозите за учебната 2017/2018 година са следните:
Училище/клас
ОУ„В.Априлов“ –
гр. Исперих
ОУ„Хр.Ботев“ –
гр. Исперих
ОУ„Отец Паисий“ –
с. Подайва
ОУ „Хр. Ботев“ –
с. Лудогорци
ОУ„Н.Й.Вапцаров“ –
с. Вазово
ОУ „Хр.Ботев“ –
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I
клас

II
клас

III
клас

IV
клас

V
клас

VI
клас

VII
клас

Общ
брой
уч-ци:

88

118

88

85

80

95

95

649

36

44

46

34

31

30

54

275

22

24

22

27

31

23

21

170

16

11

19

15

14

18

21

114

14

13

15

15

15

18

18

108

10

12

12

10

11

16

0

71

с. Китанчево
ОУ„В.Левски“ –
с. Тодорово

5

9

9

1

10

14

11
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От данните, представени в таблицата, се вижда, че отрицателната демографска
статистика води до съществуването на паралелки с минимален и под минималния брой
ученици. Всяка следваща учебна година броят на учениците в училищата по села
намалява, докато в града броят се запазва или увеличава. С влизането в сила на Закона за
предучилищното и училищно образование VIII клас преминава в гимназиален етап на
образование, което ще доведе до допълнително намаляване на броя на учениците във
всички основни училища на територията на община Исперих.
Най-голям спад в броя на учениците се забелязва в ОУ „Васил Левски“ – с.
Тодорово. Отрицателната демографска картина, миграцията на населението в
трудоспособна възраст и ниската раждаемост в селото са довели до драстично намаляване
на броя на учениците. Живеещите в с. Тодорово деца намаляват. Подобна е и ситуацията в
селата Делчево и Печеница, чиито деца се обучават в ОУ „Васил Левски“. Това ще доведе
до невъзможността да бъдат сформирани паралелки с необходимия минимален брой
ученици, което ще увеличи броя на слетите паралелки, а това от своя страна ще доведе до
влошаване качеството на образование в тях.
ДГ/ Година на
раждане
2010
2011
2012

ДГ „Братя Грим“
– с. Тодорово
2
3
4

ДГ „Детелина“ –
с. Делчево
5
2
0

Общо
7
5
4

Персоналът в училището е 15,5 щата, от които – 11 педагогически персонал и 4,5 –
непедагогически персонал.
За осъществяване на нормален учебно-възпитателен процес на ОУ „Васил Левски“
– с. Тодорово, беше осигурено дофинансиране от 4 271.00 лв. през 2015 г. и 11 670.00 лв.
през 2016 г. За финансовата 2017 г. също са необходими допълнителни средства над ЕРС.
II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
1. Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца в
община Исперих.
2. Поетапно оптимизиране на училищната мрежа.
3. Намаляване броя на маломерните и слети паралелки.
4. Оптимизиране пълняемостта на паралелките в средищните училища.
5. Създаване на условия за столово хранене.
6. Осъвременяване на материално-техническата база в средищните училища.
7. По-ефективно използване на публичните разходи за образование.
Целите на програмата включват преструктуриране и утвърждаване на общинските
училища като оптимална система, даваща възможност за провеждане на модерно,
достъпно, качествено и непрекъснато образование; създаване на условия за обхващане на
всички деца и ученици в задължителна училищна възраст; оптимизиране броя на
паралелките в начален и прогимназиален етап на обучение в общинските училища за
постигане на по-добра пълняемост и целесъобразен бюджетен разход за учебната
2017/2018 година; създаване на достъпна среда и полагане на грижи към децата в
неравностойно положение. Училището не може и не бива да се дистанцира от процеса на
обхващането и задържането на децата и учениците. И доколкото проблемът има не само
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образователно значение, но и социален отзвук, то координирането на дейностите е
неизбежно. Училищата, подпомогнати от Настоятелствата, Регионалните управления на
образованието и Общинската администрация, следва да работят приоритетно по проблема
за мотивиране и задържане на учениците в училище. Ученикът трябва да се намира в
действителна ситуация на цялостно учене, в която той се включва емоционално,
интелектуално и в която развива цялата си личност и интелигентност. Затова училището
трябва да бъде истинска общност на учещи се, в която и учителите, и учениците да могат
да напредват оптимално.
III. МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ЗА
УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
Всяка промяна в структурата на общинската училищна мрежа е поставяна на
широко обществено обсъждане – с педагогическите екипи, с институциите в сферата на
образованието, със социалните партньори, с общинския съвет и постоянните комисии към
него.
От 2002 г. до 2012 г. структурата на общинската училищна мрежа е оптимизирана
четири пъти в съответствие с нормативната уредба. Тази оптимизация е извършена поради
намаляване броя на учениците по демографски причини и вследствие на миграционните
процеси в региона. За периода са закрити девет училища в община Исперих.
Настоящата програма е насочена към оптимизация на училищната мрежа, с цел
ефективно управление на финансовите ресурси и обезпечаване на съвременен учебен
процес. Необходимо е да бъдат извършени промени в структурата на общинската
образователна система към началото на следващата учебна година – 2017/2018, а именно:
 Закриване на Основно училище „Васил Левски” – с. Тодорово.
1. Мотиви за необходимостта от закриване:
– необходимост от намаляване броя на слетите и маломерни паралелки в общината:
Към момента в ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, се обучават 70 ученици в 6
паралелки, две от които слети (III-IV клас и VII-VIII клас).
През учебната 2017/2018 в училището ще има 59 ученици, разпределени в 5
паралелки, две от които ще бъдат слети (I-II клас и III-IV клас). Драстичното намаляване
броя на учениците се дължи основно на регламентираното в Закона за предучилищното и
училищното образование завършване на основното образование една година по-рано – след
седми клас, а не както досега – след осми клас. За учебната 2018/2019 година се очаква
броят на учениците да спадне на 53, а през 2019/2020 учебна година на 43 ученици. Те ще
продължат да се обучават в слети паралелки, в нарушение на принципа за равен достъп до
качествено образование на учениците.
– наблюдава се затруднение при формиране на преподавателската работа за
учителите от прогимназиален етап, за някои от които се налага да формират норматив с
учебни предмети, неотговарящи на професионалната им квалификация;
– допълнително финансиране за сметка на общинския бюджет:
За учебната 2017/2018 година са необходими допълнителни общински средства за
дофинансиране на училището извън ЕРС.
2. Наименование и адрес на училището:
Основно училище „Васил Левски” – с. Тодорово, община Исперих, област Разград
3. Вид на училището:
Основно училище
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4. Етап и степен на образование и организация на учебния ден:
Начален и прогимназиален етап, основна степен, дневна форма на обучение
5. Брой на учениците в училището и възможност за пренасочването им:
През учебната 2016/2017 учебна година в ОУ „Васил Левски” – с. Тодорово, се
обучават 70 ученици, от които:
I клас
10 ученици
II клас
9 ученици
III клас
1 ученик
IV клас
11 ученици
V клас
15 ученици
VI клас
10 ученици
VII клас
8 ученици
VIII клас
6 ученици
Учениците ще могат да бъдат насочени към ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих,
защото е средищно училище; разполага с необходимата материално-техническа база за
прием на допълнително ученици; в училището се обучават ученици от с. Тодорово;
училищното ръководство на приемащото училище поема ангажимента да осигури заетост
на педагогическия персонал на ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, след неговото закриване.
9. Информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база:
Материално-техническата база и сградният фонд на ОУ „Васил Левски“ – с.
Тодорово /с Акт за публична общинска собственост № 5689/ 31.03.2017г./, да преминат на
разпореждане на кмета на община Исперих.
Земеделската земя на ОУ „В. Левски“ – с. Тодорово, представляваща: нива от 25,582
дка, трета категория, местност Калайман, имот № 023001; нива от 19,421 дка, трета
категория, местност Калайман, имот № 024001 – намиращи се в землището на с. Тодорово,
да преминат на разпореждане на кмета на община Исперих.
10.
Приемане и съхраняване на задължителната документация:
Задължителната документация да се приеме и съхранява от приемащото ОУ „Васил
Априлов” – гр. Исперих.
11. Информация за осигурен транспорт до училището, към което са пренасочени
учениците:
Училищният автобус на ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово, да се предостави на ОУ
„Васил Априлов“ – гр. Исперих, за осигуряване транспорта на пътуващите от закритото
училище ученици.
Със закриването на ОУ „Васил Левски” – с. Тодорово, община Исперих ще
постигне:
1. По-ефективно използване на финансовия ресурс по отношение на трудови
плащания и издръжка. Училища с маломерни паралелки трудно формират бюджет от
средства, разчетени по единни разходни стандарти, което затруднява издръжката им;
2. По-добра пълняемост на паралелките и оптимална натовареност на базата на
приемащото училище;
3. Осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца и
ученици /липса на слети паралелки/.
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IV. ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ОТПАДАНЕ
НА УЧЕНИЦИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА
УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА
За недопускане отпадането на ученици, подлежащи на задължително обучение, ще
се предприемат следните действия:
– разясняване на родители и ученици условията и възможностите, които се
предлагат за продължаване на образованието в други общински училища;
– осъществяване на контрол по записване на учениците в други училища;
– осъществяване на контрол от страна на директорите на училища и класните
ръководители за редовно посещение на учебните занятия.
V. КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Комуникационните дейности включват:
1. Организация и провеждане на работни срещи с персонала на училищата;
2. Организиране и провеждане на срещи с родителите и обществеността;
3. Разяснителна кампания сред населението за положителните ефекти от
оптимизацията.
VI. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА И
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
1. Осигуряване на привлекателна учебна среда;
2. По-добро качество на обучение от квалифицирани педагози;
3. Подобряване на съотношението учител – ученик;
4. Намаляване броя на маломерните и слети паралелки в общината;
5. По-голяма средна пълняемост на паралелките в приемащото училище;
6. Намаляване на неефективните разходи за издръжка на един ученик.
VII. БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА
Съгласно изискванията на НП „Оптимизация на училищната мрежа” община
Исперих ще кандидатства за 225 000 лв.
Средствата от оптимизирането на училищната мрежа ще бъдат използвани за
строително-ремонтни работи за създаване на по-привлекателна образователна среда и за
провеждане на разяснителна кампания, свързана с дейностите по оптимизация на
училищната мрежа в община Исперих.
VIII. СРОКОВЕ И ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Срокът за реализиране на мерките по програмата е регламентираният в
Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за 2017 г. – 15.08.2018 г.

66

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Закриване на Детска градина „Мики Маус“ с.Белинци, Детска градина
„Ивайло” с.Бърдоква, Детска градина „Незабравка” с.Голям Поровец, Детска градина
„Детелина” с.Къпиновци, Детска градина „Славейче” с.Лъвино, Детска градина „Момина
сълза” с.Райнино, Детска градина „Славейче” с.Старо селище, община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
През учебната 2016/2017 г. на територията на община Исперих функционират 21
детски градини – 4 в града и 17 по селата. За голяма част от детските градини по селата
самостоятелното съществуване през следващите учебни години ще се окаже невъзможно
поради малкият брой деца в групите, което налага и допълнителното им финансиране от
страна на Общината. Огромна слабост в работата на тези градини е невъзможността за
отделяне на 5-годишните и 6-годишните деца, подлежащи на задължителна предучилищна
подготовка преди постъпването им в първи клас.
С цел осигуряване равен достъп до качествено образование на децата се налага
оптимизация на мрежата от детски градини в община Исперих. Детските заведения в поголемите села и в града имат базата и капацитета да приемат децата от тези, които са с
минимален брой. Осигуряването на пълняемост на групите ще доведе до намаляване на
разходите за персонал и издръжка на детските градини. Отделянето на децата от
подготвителните групи ще улесни образователно-възпитателния процес и ще го направи попълноценен и качествен.
През учебната 2016/2017 година 778 деца, разпределени в 40 групи са посещавали
детските заведения в община Исперих. Докато в градските детски градини пълняемостта на
групите достига 100%, в голяма част от селските тя не надвишава 12-14 деца.
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№

Населено място

Общо

Общ
брой деца

Общо

Детска градина

3-4годишни

Брой деца
5-6годишни

1.

гр. Исперих

„Слънце“

41

48

89

2.

гр. Исперих

„Щастливо детство“

51

46

97

3.

гр. Исперих

„Първи юни“

74

52

126

Яслени групи

59

4.

гр. Исперих

„Мечо Пух“

47

49

96

5.

с. Делчево

„Детелина“

9

7

16

6.

с. Вазово

„Кокиче“

25

12

37

7.

с. Йонково

„Кокиче“

16

9

25

8.

с. Къпиновци

„Детелина“

6

6

12

9.

с. Лъвино

„Славейче“

8

4

12

10.

с. Свещари

„Радост“

8

4

12

11.

с. Яким Груево

„Осми март“

9

7

16

12.

с. Тодорово

„Братя Грим“

16

5

21

13.

с. Г. Поровец

„Незабравка“

11

3

14

14.

с. Райнино

„Момина сълза“

8

5

13

15.

с. Китанчево

„Щастливо детство“

6

9

15

16.

с. М. Поровец

„Щастливо детство“

13

7

20

17.

с. Лудогорци

„Дора Габе“

8

11

19

18.

с. Ст. селище

„Славейче“

8

4

12

19.

с. Бърдоква

„Ивайло“

9

3

12

20.

с. Подайва

„Радост“

23

19

42

21.

с. Белинци

„Мики Маус“

12

1

13

Общо:

408

311

778

Източник: Списък Образец 2 за учебната 2016-2017 г. към 09.02.2017 г.
Отрицателната демографска характеристика, миграцията на хората в
трудоспособна възраст и ниската раждаемост водят до драстично намаляване на
населението в община Исперих. Във връзка с това в Програмата за развитие и управление
на предучилищното и училищното образование за периода 2017-2021 г. на Община
Исперих, беше заложено, че когато учебната година започне с 14 на брой деца в
едногрупна детска градина, следва да се пристъпи към проверка и проследяване на броя
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на децата за следващите три учебни години. Ако тенденцията е броят на децата да е под
13, е необходимо кметът на общината да пристъпи към реорганизация и/или оптимизация
на мрежата от детски градини. Децата от тези детски градини следва да бъдат насочени
към най-близката средищна градина, в която се отглеждат, възпитават, социализират и
обучават деца в задължителна предучилищна възраст.
След направен анализ на броя на децата по настоящ адрес и броя на децата, живеещи
в населените места на общината, извън градския център /по данни на съответните кметове/
беше направена следната прогноза за следващите три учебни години:

№

Населено място

Детска градина

Прогнозен

Прогнозен

Прогнозен

брой деца

брой деца

брой деца

2017/2018

2018/2019

2019/2020

учебна

учебна

учебна

година

година

година

1.

с. Белинци

„Мики Маус”

12

11

10

2.

с. Бърдоква

„Ивайло”

12

12

8

3.

с. Голям Поровец

„Незабравка”

9

10

9

4.

с. Къпиновци”

„Детелина”

7

4

8

5.

с. Лъвино

„Славейче”

9

17

16

6.

с. Райнино”

„Момина сълза”

7

6

4

7.

с. Старо селище

„Славейче”

11

10

9

8.

с. Свещари

„Радост”

13

16

18

9.

с. Лудогорци

„Дора Габе“

14

14

13

10.

с. Йонково

„Кокиче“

23

19

14

11.

с. Подайва

„Радост“

52

51

47

12.

с. Делчево

„Детелина“

13

13

12

13.

с. Тодорово

„Братя Грим“

17

18

16

14.

с. Китанчево

„Щастливо детство“

17

25

23

15.

с. Яким Груево

„Осми март“

14

15

12

16.

с. Малък Поровец

„Щастливо детство“

16

20

15

17.

с. Вазово

„Кокиче“

35

35

31

Видно от анализа е че в осем от детските градини се очаква за предстоящата учебна
година броят на децата да е под 13 - Детска градина „Мики Маус“ с.Белинци, Детска
градина „Ивайло” с.Бърдоква, Детска градина „Незабравка” с.Голям Поровец, Детска
градина „Детелина” с.Къпиновци, Детска градина „Славейче” с.Лъвино, Детска градина
„Момина сълза” с.Райнино, Детска градина „Славейче” с.Старо селище.
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Съгласно чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното и училищното
образование общинските детски градини се закриват със заповед на кмета на общината след
решение на общинския съвет като производството по закриване започва по предложение на
кмета. Заповедта за закриване съдържа /чл.322, ал.1/:
1. наименование, седалище, официален адрес;
2. условия и ред за пренасочване на децата;
3. условия и ред за съхраняване на задължителната документация;
4. условия и ред за разпределяне на имуществото;
В чл.323 от ЗПУО конкретните условия и ред за закриване на общинска детска
градина се определят с държавния образователен стандарт за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование. Държавният образователен стандарт, който
включва условията и реда за откриване, преобразуване, промяна и закриване на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование е регламентиран
в Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование /обн. - ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г. издадена
от министъра на образованието и науката/. Съгласно Наредбата предложението за
закриване на общинска детска градина съдържа съответните реквизити по чл.314, ал.3 от
ЗПУО, която касае закриване на институция:
1. мотиви за необходимостта от закриване;
2. наименование и адрес;
3. информация за броя на децата и възможностите за пренасочването им;
4. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база;
5. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация;
6. информация за осигурен транспорт до детското заведение, към което са насочени
децата.
Към предложението се прилагат:
1. справка за финансово осигуряване от финансиращия орган относно изплащането
на задълженията на закритата институция;
2. копие на акт за собственост.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на гореопоменатото представям следното предложение за закриване на
Детска градина „Мики Маус“ с. Белинци, Детска градина „Ивайло” с. Бърдоква, Детска
градина „Незабравка” с. Голям Поровец, Детска градина „Детелина” с. Къпиновци, Детска
градина „Славейче” с. Лъвино, Детска градина „Момина сълза” с. Райнино, Детска градина
„Славейче” с. Старо селище, община Исперих
За Детска градина „Мики Маус“ с. Белинци:
1. мотиви за необходимостта от закриване
Изпълнение на Програма за развитие и управление на предучилищното и
училищното образование за периода 2017-2021 г. на Община Исперих;
2. наименование и адрес
Детска градина „Мики Маус“ с. Белинци с адрес с. Белинци, ул. „Ропотамо“ № 2;
3. информация за броя на децата и възможностите за пренасочването им
В ДГ „Мики Маус“ с. Белинци са записани 12 деца за учебната 2017/2018 година,
които да бъдат пренасочени към Детска градина „Слънце” гр. Исперих, община Исперих;
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4. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база
Сградният фонд и материално-техническата база на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се
предоставят за ползване и стопанисване от Община Исперих;
5. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация
Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Слънце” гр. Исперих, община Исперих;
6. информация за осигурен транспорт до детската градина, към която са
насочени децата
Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Слънце” гр. Исперих, община
Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Васил Априлов” гр. Исперих в
присъствието на възрастен придружител.
За Детска градина „Ивайло” с. Бърдоква:
1. мотиви за необходимостта от закриване
Изпълнение на Програма за развитие и управление на предучилищното и
училищното образование за периода 2017-2021 г. на Община Исперих;
2. наименование и адрес
Детска градина „Ивайло“ с. Бърдоква с адрес с. Бърдоква, ул. „Хан Крум“ № 6;
3. информация за броя на децата и възможностите за пренасочването им
В ДГ „Ивайло“ с. Бърдоква са записани 12 деца за учебната 2017/2018 година,
които да бъдат пренасочени към Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци, община
Исперих;
4. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база
Сградният фонд и материално-техническата база на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих;
5. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация
Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци, община Исперих;
6. информация за осигурен транспорт до детската градина, към която са
насочени децата
Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” с.
Лудогорци в присъствието на възрастен придружител.
За Детска градина „Незабравка” с. Голям Поровец:
1. мотиви за необходимостта от закриване
Изпълнение на Програма за развитие и управление на предучилищното и
училищното образование за периода 2017-2021 г. на Община Исперих;
2. наименование и адрес
Детска градина „Незабравка“ с. Голям Поровец с адрес с. Голям Поровец, ул.
„Панайот Банков“ № 42;
3. информация за броя на децата и възможностите за пренасочването им
В ДГ „Незабравка“ с. Голям Поровец са записани 9 деца за учебната 2017/2018
година, които да бъдат пренасочени към Детска градина „Първи юни” гр. Исперих, община
Исперих;
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4. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база
Сградният фонд и материално-техническата база на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих;
5. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация
Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Първи юни” гр. Исперих, община Исперих;
6. информация за осигурен транспорт до детската градина, към която са
насочени децата
Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Първи юни” гр. Исперих,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” гр.
Исперих в присъствието на възрастен придружител.
За Детска градина „Детелина” с. Къпиновци:
1. мотиви за необходимостта от закриване
Изпълнение на Програма за развитие и управление на предучилищното и
училищното образование за периода 2017-2021 г. на Община Исперих;
2. наименование и адрес
Детска градина „Детелина“ с. Къпиновци с адрес с. Къпиновци, ул. „Лудогорие“ №
52;
3. информация за броя на децата и възможностите за пренасочването им
В ДГ „Детелина“ с. Къпиновци са записани 7 деца за учебната 2017/2018 година,
които да бъдат пренасочени към Детска градина „Радост” с. Подайва, община Исперих;
4. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база
Сградният фонд и материално-техническата база на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих;
5. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация
Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Радост” с. Подайва, община Исперих;
6. информация за осигурен транспорт до детската градина, към която са
насочени децата
Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Радост” с. Подайва, община
Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Отец Паисий” с. Подайва в
присъствието на възрастен придружител.
За Детска градина „Славейче“ с. Лъвино:
1. мотиви за необходимостта от закриване
Изпълнение на Програма за развитие и управление на предучилищното и
училищното образование за периода 2017-2021 г. на Община Исперих;
2. наименование и адрес
Детска градина „Славейче“ с. Лъвино с адрес с.Лъвино, ул. „Царевец“ № 1;
3. информация за броя на децата и възможностите за пренасочването им
В ДГ „Славейче“ с. Лъвино са записани 9 деца за учебната 2017/2018 година, които
да бъдат пренасочени към Детска градина „Първи юни” гр. Исперих, община Исперих;
4. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база
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Сградният фонд и материално-техническата база на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се
предоставят за ползване и стопанисване от Община Исперих;
5. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация
Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Първи юни” гр. Исперих, община Исперих;
6. информация за осигурен транспорт до детската градина, към която са
насочени децата
Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Първи юни” гр. Исперих,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” гр.
Исперих в присъствието на възрастен придружител.
За Детска градина „Момина сълза“ с. Райнино:
1. мотиви за необходимостта от закриване
Изпълнение на Програма за развитие и управление на предучилищното и
училищното образование за периода 2017-2021 г. на Община Исперих;
2. наименование и адрес
Детска градина „Момина сълза“ с. Райнино с адрес с. Райнино, ул. „Александър
Стамболийски“ № 17;
3. информация за броя на децата и възможностите за пренасочването им
В ДГ „Момина сълза“ с. Райнино са записани 7 деца за учебната 2017/2018 година,
които да бъдат пренасочени към Детска градина „Мечо Пух” гр. Исперих, община
Исперих;
4. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база
Сградният фонд и материално-техническата база на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се
предоставят за ползване и стопанисване от Община Исперих;
5. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация
Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Мечо Пух” гр. Исперих, община Исперих;
6. информация за осигурен транспорт до детската градина, към която са
насочени децата
Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Мечо Пух” гр. Исперих,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Васил Априлов” гр.
Исперих в присъствието на възрастен придружител.
За Детска градина „Славейче” с. Старо селище:
1. мотиви за необходимостта от закриване
Изпълнение на Програма за развитие и управление на предучилищното и
училищното образование за периода 2017-2021 г. на Община Исперих;
2. наименование и адрес
Детска градина „Славейче“ с. Старо селище с адрес с. Старо селище, ул. „Захари
Стоянов“ № 8;
3. информация за броя на децата и възможностите за пренасочването им
В ДГ „Славейче“ с. Старо селище са записани 11 деца за учебната 2017/2018
година, които да бъдат пренасочени към Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци, община
Исперих;
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4. информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и
използване на сградния фонд и на материално-техническата база
Сградният фонд и материално-техническата база на детската градина да се
използват и стопанисват от Община Исперих;
5. предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация
Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци, община Исперих;
6. информация за осигурен транспорт до детската градина, към която са
насочени децата
Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” с.
Лудогорци в присъствието на възрастен придружител.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Мики Маус“ с. Белинци, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Мики Маус“ с. Белинци за учебната 2017/2018 година деца да
бъдат пренасочени към Детска градина „Слънце” гр. Исперих, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5331/ 27.02.2013 г., а именно поземлен имот
03472.40.87 с начин на трайно ползване За обект Комплекс за образование и начин на
трайно предназначение на територията Урбанизирана с площ 3 557 кв.м., ведно с
построената в имота масивна едноетажна сграда № 03472.40.87.1 с начин на трайно
предназначение Сграда за детско заведение със застроена площ 492 кв.м./ и материалнотехническата база /по Приложение № 1/ на детската градина да се използват и стопанисват
от Община Исперих. Земите на детската градина да се предоставят за ползване и
стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 019003 с площ 26,889 дка с начин
на трайно ползване Нива, находящ се в землището на с.Белинци, местност Коджа екинлик
при граници: имоти № 019002; № 000122; № 019004; № 019009 и № 019008; Поземлен
имот № 032004 с площ 58,205 дка с начин на трайно ползване Малини, касис, находящ се
в землището на с.Белинци, местност Малини при граници: имоти № 000067; № 032003; №
000064; № 000068; № 000043; Поземлен имот № 032005 с площ 62,984 дка с начин на
трайно ползване Малини, касис, находящ се в землището на с.Белинци, местност Малини
при граници: имоти № 000062;№ 032001; № 032002; № 000067; № 000068с обща площ:
148,078 дка/.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Слънце” гр. Исперих, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Слънце” гр. Исперих,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Васил Априлов” гр.
Исперих в присъствието на възрастен придружител.
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5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на
закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на
труда, считано от 15.09.2017 г.
II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Ивайло“ с. Бърдоква, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Ивайло“ с. Бърдоква за учебната 2017/2018 година деца да
бъдат пренасочени към Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5682/ 03.01.2014 г., а именно УПИ X-42 в квартал 7
отреден За обществено застрояване с площ 1 925 кв.м., ведно с построената в имота
масивна двуетажна сграда със застроена площ 296 кв.м./ и материално-техническата база
/по Приложение № 2/ на детската градина да се използват и стопанисват от Община
Исперих.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” с.
Лудогорци в присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на
закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на
труда, считано от 15.09.2017 г.
II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Незабравка“ с. Голям Поровец, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Незабравка“ с. Голям Поровец за учебната 2017/2018 година
деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Първи юни” гр. Исперих, община
Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5961/ 08.12.2015 г., а именно поземлен имот
15953.65.724 с начин на трайно ползване Детска градина с площ 3 677 кв.м., ведно с
построените в имота: едноетажна сграда № 15953.65.724.1 с начин на трайно ползване За
детско заведение с площ 260 кв.м., едноетажна сграда № 15953.65.724.2 с начин на трайно
ползване За детско заведение с площ 23 кв.м., едноетажна сграда № 15953.65.724.3 с
начин на трайно ползване Постройка за допълващо застрояване с площ 11 кв.м. и
материално-техническата база /по Приложение № 3/ на детската градина да се използват и
стопанисват от Община Исперих.
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3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Първи юни” гр. Исперих, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Първи юни” гр. Исперих,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” гр.
Исперих в присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на
закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на
труда, считано от 15.09.2017 г.
II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Детелина“ с. Къпиновци, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Детелина“ с. Къпиновци за учебната 2017/2018 година деца да
бъдат пренасочени към Детска градина „Радост” с. Подайва, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5995/ 29.01.2016 г., а именно УПИ II-109 в квартал 6
отреден За обществено застрояване с площ 2 343 кв.м., ведно с построените в имота
масивна едноетажна сграда със застроена площ 108 кв.м. с начин на трайно ползване За
детска градина, масивна едноетажна сграда със застроена площ 12 кв.м. с начин на
трайно ползване Допълваща постройка към детска градина и материално-техническата
база /по Приложение № 4/ на детската градина да се използват и стопанисват от Община
Исперих.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Радост” с. Подайва, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Радост” с. Подайва, община
Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Отец Паисий” с. Подайва в
присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на
закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на
труда, считано от 15.09.2017 г.
II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Славейче“ с. Лъвино, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Славейче“ с. Лъвино за учебната 2017/2018 година деца да
бъдат пренасочени към Детска градина „Първи юни” гр. Исперих, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5264/ 18.02.2013г., а именно УПИ VIII-267 в квартал
25 с начин на трайно ползване За обществено застрояване /за детска градина/ с площ 1
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474 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда 01 с начин на трайно
ползване Целодневна детска градина със застроена площ 300 кв.м. и материалнотехническата база /по Приложение № 5/ на детската градина да се използват и стопанисват
от Община Исперих. Земите на детската градина да се предоставят за ползване и
стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 024024 с площ 154,558 дка с начин
на трайно ползване Нива, находящ се в землището на с.Лъвино, местност Джинавлу при
граници: имоти № 024064; № 024063; № 024062; № 024017, № 024061, № 024060, №
024049, № 024015, № 024072, № 024044, № 024082 и № 000170/.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Първи юни” гр. Исперих, община Исперих.
4. Транспортът на децата, пътуващи до „Първи юни” гр. Исперих, община Исперих
да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” гр. Исперих, в
присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на
закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на
труда, считано от 15.09.2017 г.
II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Момина сълза“ с. Райнино, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Момина сълза“ с. Райнино за учебната 2017/2018 година деца
да бъдат пренасочени към Детска градина „Мечо Пух” гр. Исперих, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5334/ 27.02.2013 г., а именно поземлен имот
61875.33.329 с начин на трайно ползване За обект за детско заведение и начин на трайно
предназначение на територията Урбанизирана с площ 8 483 кв.м., ведно с построените в
имота масивна едноетажна сграда № 61875.33.329.1 с начин на трайно ползване Сграда за
детско заведение със застроена площ 414 кв.м., масивна едноетажна сграда №
61875.33.329.2 с начин на трайно ползване Сграда за детско заведение със застроена
площ 175 кв.м. и материално-техническата база /по Приложение № 6/ на детската градина
да се използват и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се
предоставят за ползване и стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 013012 с
площ 29,997 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в землището на с.Райнино,
местност В. Желязков при граници: имоти № 013071; № 013070; № 13069; № 013068, №
013024, № 100129, № 013018 и № 100100/.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Мечо Пух” – гр. Исперих, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Мечо Пух” гр. Исперих,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Васил Априлов” гр.
Исперих в присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на
закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на
труда, считано от 15.09.2017 г.
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II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Славейче“ с. Старо селище, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Славейче“ с. Старо селище за учебната 2017/2018 година деца
да бъдат пренасочени към Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5688/ 06.02.2014 г., а именно УПИ I-159 в квартал 18
отреден За обществено застрояване с площ 5 063 кв.м., ведно с построената в имота
масивна сграда с начин на трайно ползване Детска градина със застроена площ 604 кв.м./
и материално-техническата база /по Приложение № 7/ на детската градина да се използват
и стопанисват от Община Исперих.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Дора Габе” с.Лудогорци, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” с.
Лудогорци в присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на
закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на
труда, считано от 15.09.2017 г.
II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комиси за становище.
Заповядайте г-жо Димитрова, като председател на водеща комисия.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура, спорт
и туризъм».
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на
22.05.2017 г. от 18.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих с направените предложения за промяна в проекта за решение за
ДГ с. Голям Поровец и ДГ с. Райнино.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на
22.05.2017 г. от 18.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
22.05.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
5
5
0
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих с направените предложения за промяна в проекта за решение за
ДГ с. Голям Поровец и ДГ с. Райнино.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 22.05.2017 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, становището на кмета на с. Белинци.
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Севгин Сюлейман – Кмет на с. Белинци
Против съм закриването на ДГ в с. Белинци.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Становището на кмета на с. Бърдоква – / отсъства/.
Становището на кмета на с. Голям Поровец – отсъства
Становището на кмета на с. Къпиновци – отсъства.
Становището на кмета на с. Лъвино
Гюрсел Мустафа – Кмет на с. Лъвино.
Не ме попитаха когато уволняваха бившия директор на ДГ и назначаваха сегашния
директор. Не изказа становище.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Становище на кмета на с. Райнино – отсъства.
Становище на кмета на с. Старо селище – отсъства.
Преминаваме към обсъждане на проекто решенията по докладната записка.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
На заседание на постояните комисии бяха направени две предложения за
насочването на децата от ДГ с. Голям Поровец към ДГ с. Лудогорци и ДГ с. Райнино към
ДГ с. Вазово
Отеглям предложението в проекта за решение, а именнно:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Незабравка“ с. Голям Поровец, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Незабравка“ с. Голям Поровец за учебната 2017/2018 година
деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Първи юни” гр. Исперих, община
Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5961/ 08.12.2015 г., а именно поземлен имот
15953.65.724 с начин на трайно ползване Детска градина с площ 3 677 кв.м., ведно с
построените в имота: едноетажна сграда № 15953.65.724.1 с начин на трайно ползване За
детско заведение с площ 260 кв.м., едноетажна сграда № 15953.65.724.2 с начин на трайно
ползване За детско заведение с площ 23 кв.м., едноетажна сграда № 15953.65.724.3 с
начин на трайно ползване Постройка за допълващо застрояване с площ 11 кв.м. и
материално-техническата база /по Приложение № 3/ на детската градина да се използват и
стопанисват от Община Исперих.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Първи юни” гр. Исперих, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Първи юни” гр. Исперих,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” гр.
Исперих в присъствието на възрастен придружител.
Предлагам следната промяна:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Незабравка“ с. Голям Поровец, считано от 15.09.2017 г. като:
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1. Записаните в ДГ „Незабравка“ с. Голям Поровец за учебната 2017/2018 година
деца да бъдат пренасочени към Детска градина „ Дора Габе ”с. Лудогорци, община
Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5961/ 08.12.2015 г., а именно поземлен имот
15953.65.724 с начин на трайно ползване Детска градина с площ 3 677 кв.м., ведно с
построените в имота: едноетажна сграда № 15953.65.724.1 с начин на трайно ползване За
детско заведение с площ 260 кв.м., едноетажна сграда № 15953.65.724.2 с начин на трайно
ползване За детско заведение с площ 23 кв.м., едноетажна сграда № 15953.65.724.3 с
начин на трайно ползване Постройка за допълващо застрояване с площ 11 кв.м. и
материално-техническата база /по Приложение № 3/ на детската градина да се използват и
стопанисват от Община Исперих.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „ Дора Габе ”с. Лудогорци, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „ Дора Габе ”с. Лудогорци,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” с.
Лудогорци в присъствието на възрастен придружител.
Правя също промяна и в проекто решението за ДГ с. Райнино.
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Момина сълза“ с. Райнино, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Момина сълза“ с. Райнино за учебната 2017/2018 година деца
да бъдат пренасочени към Детска градина „Мечо Пух” гр. Исперих, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5334/ 27.02.2013 г., а именно поземлен имот
61875.33.329 с начин на трайно ползване За обект за детско заведение и начин на трайно
предназначение на територията Урбанизирана с площ 8 483 кв.м., ведно с построените в
имота масивна едноетажна сграда № 61875.33.329.1 с начин на трайно ползване Сграда за
детско заведение със застроена площ 414 кв.м., масивна едноетажна сграда №
61875.33.329.2 с начин на трайно ползване Сграда за детско заведение със застроена
площ 175 кв.м. и материално-техническата база /по Приложение № 6/ на детската градина
да се използват и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се
предоставят за ползване и стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 013012 с
площ 29,997 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в землището на с.Райнино,
местност В. Желязков при граници: имоти № 013071; № 013070; № 13069; № 013068, №
013024, № 100129, № 013018 и № 100100/.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Мечо Пух” – гр. Исперих, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Мечо Пух” гр. Исперих,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Васил Априлов” гр.
Исперих в присъствието на възрастен придружител.
Предлагам следната промяна:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Момина сълза“ с. Райнино, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Момина сълза“ с. Райнино за учебната 2017/2018 година деца
да бъдат пренасочени към Детска градина „ Кокиче ” с. Вазово, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5334/ 27.02.2013 г., а именно поземлен имот
61875.33.329 с начин на трайно ползване За обект за детско заведение и начин на трайно
предназначение на територията Урбанизирана с площ 8 483 кв.м., ведно с построените в
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имота масивна едноетажна сграда № 61875.33.329.1 с начин на трайно ползване Сграда за
детско заведение със застроена площ 414 кв.м., масивна едноетажна сграда №
61875.33.329.2 с начин на трайно ползване Сграда за детско заведение със застроена
площ 175 кв.м. и материално-техническата база /по Приложение № 6/ на детската градина
да се използват и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се
предоставят за ползване и стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 013012 с
площ 29,997 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в землището на с.Райнино,
местност В. Желязков при граници: имоти № 013071; № 013070; № 13069; № 013068, №
013024, № 100129, № 013018 и № 100100/.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „ Кокиче ” с. Вазово, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „ Кокиче ”с. Вазово, община
Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „ Н.Й. Вапцаров ” с. Вазово в
присъствието на възрастен придружител.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
За протокола общинския съветник Росица Митева напусна заседанието и броя на
присъстващите в залата остава 28.
Други въпроси, становища, предложения по проекто решенията.
Заповядайте г-н Вутов.
Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
При посещението направено от общинските съветници по ДГ на територията на
общината бе установено, че броя на посещаемостта е ниска. Предлагам когато се насочат
децата към друга детска градина там да се направи всичко възможно да им се предоставят
по добри възможности и се обърне внимание на кухните в тези градини.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други иска ли думата?
Заповядайте г-н Сюлейман.
Севгин Сюлейман – Кмет на с. Белинци.
Уважаеми г-н Председател,
Представям Ви списък с имената на децата, които ще посещават ДГ в с. Белинци
през 2017/2018 г.
Искам да попитам кмета на общината какво го провокира да закрие детската
градина в с. Белинци. Искам да знам кой даде бройката на децата, които ще посещават
детската градина.
Кмета на Община Исперих г-н Руфад прочете имената от списъка и попита дали
тези деца от списъка живеещи в Разград или чужбина ще се върнат в с. Белинци и ще
посещават детското заведение.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Сюлейман изразихте становището си като кмет на с. Белинци.
Заповядайте г-н Джелил.
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Ридван Джелил – общински съветник от политически представената група на
ДПС.
Като член на ПК по « Социални дейности и здравеопазване» присъствах при
обиколката на детските градини. Искам да отбележа, че в ДГ с. Белинци бяхме в 13.00
часа и там присъстваха 11 деца. Базата е в много добро състояние.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Юсуф
Шенгюл Юсуф – общински съветник от политически представената група на
ДПС.
В разговора проведен с Директора на ДГ с. Белинци бе ни казано, че догодина се
очаква броя на децата да достигне 13. Веднъж сме закрили ДГ в с. Духовец и сме
насочили децата от тази детска градина за ДГ в с. Белинци и сега предлагам да не
закриваме тази детска градина.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги предлагам да преминем към гласуване на решенията.
Гласуваме поименнно всяко решение.
Първото решение е за закриване на Детска градина „Мики Маус“ с.Белинци.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Закриване на Детска градина „Мики Маус“ с.Белинци
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА

„ против”

За
против
против
против
против
против
против
За
За
против
За
За
За
За
против
За
За
За
За
Против
против
-

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
-

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

против
За
За
За
За
против
За

П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
16
12
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 332
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Мики Маус“ с. Белинци, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Мики Маус“ с. Белинци за учебната 2017/2018 година деца да
бъдат пренасочени към Детска градина „Слънце” гр. Исперих, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5331/ 27.02.2013 г., а именно поземлен имот
03472.40.87 с начин на трайно ползване За обект Комплекс за образование и начин на
трайно предназначение на територията Урбанизирана с площ 3 557 кв.м., ведно с
построената в имота масивна едноетажна сграда № 03472.40.87.1 с начин на трайно
предназначение Сграда за детско заведение със застроена площ 492 кв.м./ и материалнотехническата база /по Приложение № 1/ на детската градина да се използват и стопанисват
от Община Исперих. Земите на детската градина да се предоставят за ползване и
стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 019003 с площ 26,889 дка с начин
на трайно ползване Нива, находящ се в землището на с.Белинци, местност Коджа екинлик
при граници: имоти № 019002; № 000122; № 019004; № 019009 и № 019008; Поземлен
имот № 032004 с площ 58,205 дка с начин на трайно ползване Малини, касис, находящ се
в землището на с.Белинци, местност Малини при граници: имоти № 000067; № 032003; №
000064; № 000068; № 000043; Поземлен имот № 032005 с площ 62,984 дка с начин на
трайно ползване Малини, касис, находящ се в землището на с.Белинци, местност Малини
при граници: имоти № 000062;№ 032001; № 032002; № 000067; № 000068с обща площ:
148,078 дка/.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Слънце” гр. Исперих, община Исперих.
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4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Слънце” гр. Исперих,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Васил Априлов” гр.
Исперих в присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на
закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на
труда, считано от 15.09.2017 г.
II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на следващото решение.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Закриване на Детска градина „Ивайло” с.Бърдоква
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

„ против”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
против
За
За
За
За
За
За

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
27
1
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 333
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Ивайло“ с. Бърдоква, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Ивайло“ с. Бърдоква за учебната 2017/2018 година деца да
бъдат пренасочени към Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5682/ 03.01.2014 г., а именно УПИ X-42 в квартал 7
отреден За обществено застрояване с площ 1 925 кв.м., ведно с построената в имота
масивна двуетажна сграда със застроена площ 296 кв.м./ и материално-техническата база
/по Приложение № 2/ на детската градина да се използват и стопанисват от Община
Исперих.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” с.
Лудогорци в присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на
закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на
труда, считано от 15.09.2017 г.
II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на следващото решение. Вносителя отегли
първоначалния вариант на проекто решението и гласуваме проекто решението
предложено на заседание на постояните комисси, а именнно:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Незабравка“ с. Голям Поровец, считано от 15.09.2017 г. като:
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1. Записаните в ДГ „Незабравка“ с. Голям Поровец за учебната 2017/2018 година
деца да бъдат пренасочени към Детска градина „ Дора Габе ”с. Лудогорци, община
Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5961/ 08.12.2015 г., а именно поземлен имот
15953.65.724 с начин на трайно ползване Детска градина с площ 3 677 кв.м., ведно с
построените в имота: едноетажна сграда № 15953.65.724.1 с начин на трайно ползване За
детско заведение с площ 260 кв.м., едноетажна сграда № 15953.65.724.2 с начин на трайно
ползване За детско заведение с площ 23 кв.м., едноетажна сграда № 15953.65.724.3 с
начин на трайно ползване Постройка за допълващо застрояване с площ 11 кв.м. и
материално-техническата база /по Приложение № 3/ на детската градина да се използват и
стопанисват от Община Исперих.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „ Дора Габе ”с. Лудогорци, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „ Дора Габе ”с. Лудогорци,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” с.
Лудогорци в присъствието на възрастен придружител.
Моля колеги да гласуваме.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Закриване на Детска градина „Незабравка” с.Голям Поровец
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ

„ против”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
против
За
За

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

26.
27.
28.
29.

ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За

П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
27
1
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 334
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Незабравка“ с. Голям Поровец, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Незабравка“ с. Голям Поровец за учебната 2017/2018 година
деца да бъдат пренасочени към Детска градина „ Дора Габе ”с. Лудогорци, община
Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5961/ 08.12.2015 г., а именно поземлен имот
15953.65.724 с начин на трайно ползване Детска градина с площ 3 677 кв.м., ведно с
построените в имота: едноетажна сграда № 15953.65.724.1 с начин на трайно ползване За
детско заведение с площ 260 кв.м., едноетажна сграда № 15953.65.724.2 с начин на трайно
ползване За детско заведение с площ 23 кв.м., едноетажна сграда № 15953.65.724.3 с
начин на трайно ползване Постройка за допълващо застрояване с площ 11 кв.м. и
материално-техническата база /по Приложение № 3/ на детската градина да се използват и
стопанисват от Община Исперих.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „ Дора Габе ”с. Лудогорци, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „ Дора Габе ”с. Лудогорци,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” с.
Лудогорци в присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на
закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на
труда, считано от 15.09.2017 г.
II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

88

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на следващото решение.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Закриване на Детска градина „Детелина” с.Къпиновци
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

„ против”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
против
За
За
За
против
За
За

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
26
2
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 335
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Детелина“ с. Къпиновци, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Детелина“ с. Къпиновци за учебната 2017/2018 година деца да
бъдат пренасочени към Детска градина „Радост” с. Подайва, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5995/ 29.01.2016 г., а именно УПИ II-109 в квартал 6
отреден За обществено застрояване с площ 2 343 кв.м., ведно с построените в имота
масивна едноетажна сграда със застроена площ 108 кв.м. с начин на трайно ползване За
детска градина, масивна едноетажна сграда със застроена площ 12 кв.м. с начин на
трайно ползване Допълваща постройка към детска градина и материално-техническата
база /по Приложение № 4/ на детската градина да се използват и стопанисват от Община
Исперих.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Радост” с. Подайва, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Радост” с. Подайва, община
Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Отец Паисий” с. Подайва в
присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на
закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на
труда, считано от 15.09.2017 г.
II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на следващото решение.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Закриване на Детска градина „Славейче” с.Лъвино
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР

За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
против
За
За
За
Въздържал се
За
против
За
За
За
За
Въздържал се
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
24
2
2
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 336
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Славейче“ с. Лъвино, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Славейче“ с. Лъвино за учебната 2017/2018 година деца да
бъдат пренасочени към Детска градина „Първи юни” гр. Исперих, община Исперих.
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2. Сградният фонд /по Акт № 5264/ 18.02.2013г., а именно УПИ VIII-267 в квартал
25 с начин на трайно ползване За обществено застрояване /за детска градина/ с площ 1
474 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда 01 с начин на трайно
ползване Целодневна детска градина със застроена площ 300 кв.м. и материалнотехническата база /по Приложение № 5/ на детската градина да се използват и стопанисват
от Община Исперих. Земите на детската градина да се предоставят за ползване и
стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 024024 с площ 154,558 дка с начин
на трайно ползване Нива, находящ се в землището на с.Лъвино, местност Джинавлу при
граници: имоти № 024064; № 024063; № 024062; № 024017, № 024061, № 024060, №
024049, № 024015, № 024072, № 024044, № 024082 и № 000170/.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Първи юни” гр. Исперих, община Исперих.
4. Транспортът на децата, пътуващи до „Първи юни” гр. Исперих, община Исперих
да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” гр. Исперих, в
присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на
закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на
труда, считано от 15.09.2017 г.
II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на следващото решение.
Вносителя и тук оттегли своето предложение за проекто решение и гласуваме
предложението за решение направено на заседание на постояните комисии, а именнно:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Момина сълза“ с. Райнино, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Момина сълза“ с. Райнино за учебната 2017/2018 година деца
да бъдат пренасочени към Детска градина „ Кокиче ” с. Вазово, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5334/ 27.02.2013 г., а именно поземлен имот
61875.33.329 с начин на трайно ползване За обект за детско заведение и начин на трайно
предназначение на територията Урбанизирана с площ 8 483 кв.м., ведно с построените в
имота масивна едноетажна сграда № 61875.33.329.1 с начин на трайно ползване Сграда за
детско заведение със застроена площ 414 кв.м., масивна едноетажна сграда №
61875.33.329.2 с начин на трайно ползване Сграда за детско заведение със застроена
площ 175 кв.м. и материално-техническата база /по Приложение № 6/ на детската градина
да се използват и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се
предоставят за ползване и стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 013012 с
площ 29,997 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в землището на с.Райнино,
местност В. Желязков при граници: имоти № 013071; № 013070; № 13069; № 013068, №
013024, № 100129, № 013018 и № 100100/.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „ Кокиче ” с. Вазово, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „ Кокиче ”с. Вазово, община
Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „ Н.Й. Вапцаров ” с. Вазово в
присъствието на възрастен придружител.
Моля колеги общински съветници да гласуваме.

92

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Закриване на Детска градина „Момина сълза” с.Райнино
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

„ против”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
против
За
За
За
За
За
За

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
27
1
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 337
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Момина сълза“ с. Райнино, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Момина сълза“ с. Райнино за учебната 2017/2018 година деца
да бъдат пренасочени към Детска градина „ Кокиче ” с. Вазово, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5334/ 27.02.2013 г., а именно поземлен имот
61875.33.329 с начин на трайно ползване За обект за детско заведение и начин на трайно
предназначение на територията Урбанизирана с площ 8 483 кв.м., ведно с построените в
имота масивна едноетажна сграда № 61875.33.329.1 с начин на трайно ползване Сграда за
детско заведение със застроена площ 414 кв.м., масивна едноетажна сграда №
61875.33.329.2 с начин на трайно ползване Сграда за детско заведение със застроена
площ 175 кв.м. и материално-техническата база /по Приложение № 6/ на детската градина
да се използват и стопанисват от Община Исперих. Земите на детската градина да се
предоставят за ползване и стопанисване от Община Исперих /Поземлен имот № 013012 с
площ 29,997 дка с начин на трайно ползване Нива, находящ се в землището на с.Райнино,
местност В. Желязков при граници: имоти № 013071; № 013070; № 13069; № 013068, №
013024, № 100129, № 013018 и № 100100/.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „ Кокиче ” с. Вазово, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „ Кокиче ”с. Вазово, община
Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „ Н.Й. Вапцаров ” с. Вазово в
присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на
закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на
труда, считано от 15.09.2017 г.
II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на следващото решение.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Закриване на Детска градина „Славейче” с.Старо селище
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

„ против”

За
против
Против
Против
Против
Против
против
За
За
против
За
За
За
За
против
За
За
За
За
против
против
против
За
За
За
За
против
За

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
16
12
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 338
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за закриване на Детска
градина „Славейче“ с. Старо селище, считано от 15.09.2017 г. като:
1. Записаните в ДГ „Славейче“ с. Старо селище за учебната 2017/2018 година деца
да бъдат пренасочени към Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци, община Исперих.
2. Сградният фонд /по Акт № 5688/ 06.02.2014 г., а именно УПИ I-159 в квартал 18
отреден За обществено застрояване с площ 5 063 кв.м., ведно с построената в имота
масивна сграда с начин на трайно ползване Детска градина със застроена площ 604 кв.м./
и материално-техническата база /по Приложение № 7/ на детската градина да се използват
и стопанисват от Община Исперих.
3. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от
приемащата Детска градина „Дора Габе” с.Лудогорци, община Исперих.
4. Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Дора Габе” с. Лудогорци,
община Исперих да се осъществява от училищния автобус на ОУ „Христо Ботев” с.
Лудогорци в присъствието на възрастен придружител.
5. Трудовоправните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на
закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на
труда, считано от 15.09.2017 г.
II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Гюнел Адем Мюсреф – Заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на общото
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих, което
ще се проведе на 30.05.2017 г. от 10.00 часа.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф.
За Протокола общинския съветник Бюлент Хасан напусна залата и броя на
присъстващите общински съветници е 27.
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Гюнел Адем Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на Община Исперих на 09.05.2017 г. е постъпила покана от
„ Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, с което на основание писмо № 371 от
09.05.2017 г. се свиква Общо събрание на съдружниците на „ В и К” ООД гр. Исперих, на
30.05.2017 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находящо се в гр.
Исперих, ул. „ Боровец” №1 при следния дневен ред:
1.

Приемане на Доклад на Управителя за дейността на „ В и К” ООД гр. Исперих
през 2016 г. и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

2.

Освобождаване от отговорност на управителя на „ В и К” ООД гр. Исперих за
2016 г.

3.

Приемане на доклад на одитния комитет към „ В и К” ООД гр. Исперих.

4.

Гласуване на избор на одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2017 г. на „ В и К” ООД гр. Исперих.

5.

Освобождаване на одитния комитет на „ В и К” ООД гр. Исперих, избран с
решение на Общото събрание на 21.12.2016 г.

6.

Разни.

Уважаеми дами и господа общински съветници, предвид горното предлагам,
Общински съвет – Исперих да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
С цел участие в общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр. Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 226 във връзка с чл. 137 и чл. 138, ал. 1 от
Търговския закон, чл. 17 от Дружествения договор на „В и К” ООД гр. Исперих и предвид
получена покана за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване
и канализация” ООД гр. Исперих на 30.05.2017 г. от 10.00 часа
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Упълномощава
адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на
Общински съвет Исперих със следните права:
1. Да представлява Община Исперих в Общото събрание на съдружниците на
„Водоснабдяване и канализация” – ООД гр. Исперих, което ще се проведе на
30.05.2017 г. от 10. 00 часа в административната сграда на дружеството.
2.Да гласува по точките посочени в дневния ред на дружеството както следва:
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2.1. Приемане на Доклад на Управителя за дейността на „ В и К” ООД гр. Исперих
през 2016 г. и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
2.2. Освобождаване от отговорност на управителя на „ В и К” ООД гр. Исперих за
2016 г. - ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
2.3. Приемане на доклад на одитния комитет към „ В и К” ООД гр. Исперих. - ДА
ГЛАСУВА „ ЗА”
2.4. Гласуване на избор на одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2017 г. на „ В и К” ООД гр. Исперих. - ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
2.5. Освобождаване на одитния комитет на „ В и К” ООД гр. Исперих, избран с
решение на Общото събрание на 21.12.2016 г. - ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
2.6.Разни – В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Моля, да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
22.05.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 22.05.2017 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 22.05.2017 г. от 14.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
6
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища към проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Гюнел Адем Мюсреф – Заместник Председател на
Общински съвет Исперих.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на общото
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Исперих, което
ще се проведе на 30.05.2017 г. от 10.00 часа.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 339
С цел участие в общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр. Исперих и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 226 във връзка с чл. 137 и чл. 138, ал. 1 от
Търговския закон, чл. 17 от Дружествения договор на „В и К” ООД гр. Исперих и предвид
получена покана за свикване на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване
и канализация” ООД гр. Исперих на 30.05.2017 г. от 10.00 часа
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Упълномощава
адв. Даниел Димитров Йорданов – Председател на
Общински съвет Исперих със следните права:
2. Да представлява Община Исперих в Общото събрание на съдружниците на
„Водоснабдяване и канализация” – ООД гр. Исперих, което ще се проведе на
30.05.2017 г. от 10. 00 часа в административната сграда на дружеството.
2.Да гласува по точките посочени в дневния ред на дружеството както следва:
2.1. Приемане на Доклад на Управителя за дейността на „ В и К” ООД гр. Исперих
през 2016 г. и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
2.2. Освобождаване от отговорност на управителя на „ В и К” ООД гр. Исперих за
2016 г. - ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
2.3. Приемане на доклад на одитния комитет към „ В и К” ООД гр. Исперих. - ДА
ГЛАСУВА „ ЗА”
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2.4. Гласуване на избор на одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2017 г. на „ В и К” ООД гр. Исперих. - ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
2.5. Освобождаване на одитния комитет на „ В и К” ООД гр. Исперих, избран с
решение на Общото събрание на 21.12.2016 г. - ДА ГЛАСУВА „ ЗА”
2.6.Разни – В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Постъпи предложение за десет минутна почивка.
Председателя на Общински съвет Исперих обяви десет минутна почивка.
Заседанието продължава. В залата след направената проверка присъстват 25
общински съветника. Отсъстват Бюлент Хасан, Росица Митева, Ридван Джелил, Орхан
Кабил.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани
поземлени имоти, находящи се в с. Лъвино и с. Райнино, община Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В общинска администрация има постъпили заявления от физически лица, които
проявяват интерес за наемане на поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с. Лъвино
и с. Райнино, община Исперих.
Същите имоти са частна общинска собственост, не са необходими към настоящия
момент за нуждите на органите на общината и съгласно разпоредбите на Закона за
общинската собственост могат да бъдат отдадени под наем за срок не по дълъг от 10
години след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.
Предложението ни е за имотите да се проведе публичен търг с явно наддаване като срока
за отдаването им да е пет години.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да вземе
следните
Р Е Ш Е Н И Я:
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти;
- определяне условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5
(пет) години на следните поземлени имоти (дворни места),както следва:
2. Урегулиран поземлен имот IV-122 (римско четири тире сто двадесет и две) в
квартал 5 (пет ) отреден за Жилищно застрояване с площ 989 (деветстотин осемдесет и
девет)кв.м. с адрес с. Лъвино, ул. „Мургаш“ № 6 по регулационния план на селото
одобрен със Заповед № 242/03.12.1987год. на на кмета на община Исперих при граници на
имота: север – ул. „Мургаш“; изток – УПИ V-122 от кв. 5; юг – УПИ XII-123, XIII-121 от
кв.5 и запад – УПИ III -120 от кв.5 съгласно Акт за частна общинска собственост № 6334
от 06.02.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 20.02.2017год.
3. Поземлен имот № 61875.33.32 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет
и пет точка тридесет и три точка тридесет и две) с начин на трайно ползване Незастроен
имот за жилищни нужди с площ 1237 (хиляда двеста тридесет и седем) кв.м. с адрес с.
Райнино, ул. „Христо Ботев“ по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния Директор на АГКК при граници на имота: имоти с
№ 61875.33.33; №61875.33.35; №61875.33.527; №61875.33.526; №61875.33.382 и
№61875.33.31 съгласно Акт за частна общинска собственост № 6430 от 09.05.2017год.
вписан в Агенцията по вписванията на 12.05.2017год.
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 (тридесет и пет)
лева на декар.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг
и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото
решение.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Моля, да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
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Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
22.05.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 22.05.2017 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища към проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани
поземлени имоти, находящи се в с. Лъвино и с. Райнино, община Исперих
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ

За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П

7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 340
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти;
- определяне условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5
(пет) години на следните поземлени имоти (дворни места),както следва:
2. Урегулиран поземлен имот IV-122 (римско четири тире сто двадесет и две) в
квартал 5 (пет ) отреден за Жилищно застрояване с площ 989 (деветстотин осемдесет и
девет)кв.м. с адрес с. Лъвино, ул. „Мургаш“ № 6 по регулационния план на селото
одобрен със Заповед № 242/03.12.1987год. на на кмета на община Исперих при граници на
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имота: север – ул. „Мургаш“; изток – УПИ V-122 от кв. 5; юг – УПИ XII-123, XIII-121 от
кв.5 и запад – УПИ III -120 от кв.5 съгласно Акт за частна общинска собственост № 6334
от 06.02.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 20.02.2017год.
3. Поземлен имот № 61875.33.32 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет
и пет точка тридесет и три точка тридесет и две) с начин на трайно ползване Незастроен
имот за жилищни нужди с площ 1237 (хиляда двеста тридесет и седем) кв.м. с адрес с.
Райнино, ул. „Христо Ботев“ по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния Директор на АГКК при граници на имота: имоти с
№ 61875.33.33; №61875.33.35; №61875.33.527; №61875.33.526; №61875.33.382 и
№61875.33.31 съгласно Акт за частна общинска собственост № 6430 от 09.05.2017год.
вписан в Агенцията по вписванията на 12.05.2017год.
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 (тридесет и пет)
лева на декар.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг
и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото
решение.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в с.Свещари, община
Исперих, област Разград на собственика на законно построена сграда в имота.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на община Исперих е постъпило заявление за закупуване на
Поземлен имот № 65650.12.9 по кадастралната карта на с.Свещари с площ 2374 кв.м с
Акт за частна общинска собственост № 6065/24.03.2016 год. В имота има построена
сграда №65650.12.9.1 с предназначение Друг вид обществена сграда, собственост на
Нермин Джелил Селим с Договор за покупко-продажба № 1 от 28.12.2004год.
Имота е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с
общински имоти за 2017г. за продажба. За него е съставен Акт за общинска собственост,
изготвени са актуална данъчна и пазарна оценки.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1. Има изявен интерес за закупуването на имота.
2. Реализиране на постъпления от продажбите.
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Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се проведе
процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собственика на законно построена
сграда в него, както следва:
1. Поземлен имот № 65650.12.9 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет
точка дванадесет точка девет) с начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя с
площ 2 374 (две хиляди триста седемдесет и четири) кв.м по кадастралната карта на
с.Свещари, одобрена със Заповед РД-18-28/11.06.2007год. на ИД на АК с
местонахождение на имота с.Свещари,община Исперих, област Разград при граници и
съседи: поземлени имоти №,№65650.12.10; 65650.26.1; 65650.35.472; 65650.35.466 и
65650.35.456 съгласно АЧОС № 6065 от 24.03.2016г.вписан в Агенцията по вписванията
на 31.03.2016год. на собственика на законно построената сграда-друг вид обществена
сграда собственост на Нермин Джелил Селим с адрес гр.Исперих, ул. «Странджа» № 10,
община Исперих, област Разград,
притежаващ Договор за покупко продажба на
недвижим имот №1 от 28.12.2004год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 07.04.2017 г. в размер на 1 721,00 (хиляда седемстотин
двадесет и един) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота е в размер на 382,80 (триста осемдесет и два лева и
осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000062/20.01.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Моля, да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
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Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
22.05.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 22.05.2017 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища към проекто решенията.
Няма.
В гласуването няма да участва общинския съветник Сибел Джелил има подадена
Декларация за наличие на конфликт на интереси.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в с.Свещари, община
Исперих, област Разград на собственика на законно построена сграда в имота.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН

За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П

6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 341
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се проведе
процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собственика на законно построена
сграда в него, както следва:
1. Поземлен имот № 65650.12.9 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет
точка дванадесет точка девет) с начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя с
площ 2 374 (две хиляди триста седемдесет и четири) кв.м по кадастралната карта на
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с.Свещари, одобрена със Заповед РД-18-28/11.06.2007год. на ИД на АК с
местонахождение на имота с.Свещари,община Исперих, област Разград при граници и
съседи: поземлени имоти №,№65650.12.10; 65650.26.1; 65650.35.472; 65650.35.466 и
65650.35.456 съгласно АЧОС № 6065 от 24.03.2016г.вписан в Агенцията по вписванията
на 31.03.2016год. на собственика на законно построената сграда-друг вид обществена
сграда собственост на Нермин Джелил Селим с адрес гр.Исперих, ул. «Странджа» № 10,
община Исперих, област Разград,
притежаващ Договор за покупко продажба на
недвижим имот №1 от 28.12.2004год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 07.04.2017 г. в размер на 1 721,00 (хиляда седемстотин
двадесет и един) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота е в размер на 382,80 (триста осемдесет и два лева и
осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000062/20.01.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на застроен поземлен имот, находящ се в с. Духовец, община
Исперих, област Разград
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Предложението ни е за продажба на поземлен имот №24150.501.592 ведно с
построените в имота сгради по кадастралната карта на с.Духовец, община Исперих, област
Разград. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 4488 от
03.02.2010год. като начина на трайно ползване е За друг вид обществен обект, комплекс.
В имота са построени три сгради с обща застроена площ 525 кв.м с предназначение Друг
вид обществени сгради.
Имота е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2017год.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1.Създаване на по добри условия за стопанисването на имота.
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2.Реализиране на постъпления от продажбите.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих да се проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ:
1. Застроен поземлен имот № 24150.501.592 (двадесет и четири хиляди сто и
петдесет точка петстотин и едно точка петстотин деветдесет и две) с начин на трайно
ползване
За друг вид обществен обект, комплекс с площ 7 042 (седем хиляди
четиридесет и два) кв.м, ведно с построените в имот самостоятелни обекти:
1.1.Масивна двуетажна сграда с №24150.501.592.1 със застроена площ 395 (триста
деветдесет и пет) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.
1.2.Масивна едноетажна сграда с №24150.501.592.2 със застроена площ 76
(седемдесет и шест) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.
1.3.Масивна едноетажна сграда с №24150.501.592.3 със застроена площ 54
(петдесет и четири) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.
с местонахождение на имота – с.Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №42, община
Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-1840/31.08.2005год. на ИД на АК при съседи на имота: имоти с №, №24150.501.30;
24150.501.33; 24150.501.593; 24150.501.519 и 24150.501.31, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 4488 от 03.02.2010год., вписан в Агенцията по вписванията на
04.03.2010год., рег.№ 199, том 1, № 127.
2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
95 006,00 (деветдесет и пет хиляди и шест) лева, която е пазарна оценка, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 13.03.2017 год.
3. Данъчната оценка на имота е в размер на 21 865,30 (двадесет и една хиляди
осемстотин шестдесет и пет лева и тридесет стотинки) лева съгласно съгласно
Удостоверение за данъчна оценка № 6702000748/03.04.2017 год. на отдел МДТ при
община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг
и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото
решение.
ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Моля, да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
22.05.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 22.05.2017 г. от 14.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
6
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища към проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на застроен поземлен имот, находящ се в с. Духовец, община
Исперих, област Разград
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 342
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих да се проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ:
1. Застроен поземлен имот № 24150.501.592 (двадесет и четири хиляди сто и
петдесет точка петстотин и едно точка петстотин деветдесет и две) с начин на трайно
ползване
За друг вид обществен обект, комплекс с площ 7 042 (седем хиляди
четиридесет и два) кв.м, ведно с построените в имот самостоятелни обекти:
1.1.Масивна двуетажна сграда с №24150.501.592.1 със застроена площ 395 (триста
деветдесет и пет) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.
1.2.Масивна едноетажна сграда с №24150.501.592.2 със застроена площ 76
(седемдесет и шест) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.
1.3.Масивна едноетажна сграда с №24150.501.592.3 със застроена площ 54
(петдесет и четири) кв.м с начин на предназначение Друг вид обществена сграда.
с местонахождение на имота – с.Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №42, община
Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-1840/31.08.2005год. на ИД на АК при съседи на имота: имоти с №, №24150.501.30;
24150.501.33; 24150.501.593; 24150.501.519 и 24150.501.31, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 4488 от 03.02.2010год., вписан в Агенцията по вписванията на
04.03.2010год., рег.№ 199, том 1, № 127.
2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
95 006,00 (деветдесет и пет хиляди и шест) лева, която е пазарна оценка, определена от
независим лицензиран оценител с оценка от 13.03.2017 год.
3. Данъчната оценка на имота е в размер на 21 865,30 (двадесет и една хиляди
осемстотин шестдесет и пет лева и тридесет стотинки) лева съгласно съгласно
Удостоверение за данъчна оценка № 6702000748/03.04.2017 год. на отдел МДТ при
община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг
и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото
решение.
ІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в с.Делчево, община Исперих,
област Разград
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на община Исперих е постъпило заявление за закупуване на
Урегулиран поземлен имот IX в квартал 11 по регулационния план на с.Делчево с площ
812 кв.м, ведно с поставения преместваем обект с площ 50 кв.м.
Имота е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с
общински имоти за 2017г. за продажба. За него е съставен Акт за общинска собственост,
изготвени са актуална данъчна и пазарна оценки.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1. Има изявен интерес за закупуването на имота.
2. Реализиране на постъпления от продажбите.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от Закона
за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се
проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с яво наддаване за продажба на следния поземлен
имот – частна общинска собственост, представляващ:
1. Урегулиран поземлен имот IX (римско девет) в квартал 11 (единадесет) отреден
за Обществено застрояване с площ 812 (осемстотин и дванадесет) кв.м, ведно с
поставения преместваем обект в имота с площ 50,00 (петдесет) кв.м по регулационния
план на с.Делчево, одобрена със Заповед № 531 от 30.06.2015год. на кмета на община
Исперих с местонахождение на имота с.Делчево, ул. «Лудогорие», община Исперих,
област Разград при граници и съседи: север – УПИ Х от кв.11; изток – УПИ II от кв.11; юг
– УПИ VIII от кв.11 и запад – ул. „Лудогорие“, съгласно АЧОС № 6371 от
10.03.2017г.вписан в Агенцията по вписванията на 16.03.2017год.
2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
2828,10 (две хиляди осемстотин двадесет и осем лева и десет стотинки) лева, която е
данъчната оценка на имота,съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000484/13.03.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих
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3.Пазарната оценка на имота е в размер на 2 096,00 (две хиляди деветдесет и шест)
лева , определена от независим лицензиран оценител с оценка от 29.03.2017 г.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг
и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото
решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Моля, да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
22.05.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 22.05.2017 г. от 14.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
6
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища към проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в с.Делчево, община Исперих,
област Разград
Начин на гласуване
№

Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 343
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от Закона
за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се
проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2017 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с яво наддаване за продажба на следния поземлен
имот – частна общинска собственост, представляващ:
1. Урегулиран поземлен имот IX (римско девет) в квартал 11 (единадесет) отреден
за Обществено застрояване с площ 812 (осемстотин и дванадесет) кв.м, ведно с
поставения преместваем обект в имота с площ 50,00 (петдесет) кв.м по регулационния
план на с.Делчево, одобрена със Заповед № 531 от 30.06.2015год. на кмета на община
Исперих с местонахождение на имота с.Делчево, ул. «Лудогорие», община Исперих,
област Разград при граници и съседи: север – УПИ Х от кв.11; изток – УПИ II от кв.11; юг
– УПИ VIII от кв.11 и запад – ул. „Лудогорие“, съгласно АЧОС № 6371 от
10.03.2017г.вписан в Агенцията по вписванията на 16.03.2017год.
2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на
2828,10 (две хиляди осемстотин двадесет и осем лева и десет стотинки) лева, която е
данъчната оценка на имота,съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000484/13.03.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих
3.Пазарната оценка на имота е в размер на 2 096,00 (две хиляди деветдесет и шест)
лева , определена от независим лицензиран оценител с оценка от 29.03.2017 г.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг
и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото
решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти
от Общинския поземлен фонд в с.Лудогорци и с.Подайва, община Исперих, област
Разград
Адв. Даниел Димитров – Председателна Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет определя
условията и реда за отдаване под наем на земите от Общинския поземлен фонд чрез търг
или конкурс за срок не по дълъг от 10 години.
Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл.5, ал.3 от Наредба
№ 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд
на Община Исперих, приет от Общински съвет – Исперих.
Предложението ни е да се проведе процедура за отдаване под наем на четири
земеделски имоти в с.Лудогорци и с.Подайва, чиито договори изтичат през м. септември
2017год.
Във връзка с горе
следните

изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да вземе
Р Е Ш Е Н И Я:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 за
управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на
Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на имоти от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен
фонд
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3
(три) години на следните земеделски имоти, както следва:
1.Поземлен имот № 025115 (нула двадесет и пет сто и петнадесет) с начин на
трайно ползване Нива с площ 5,614 (пет цяло шестстотин и четиринадесет) дка, категория
III, с местонахождение с. Лудогорци, местност „Кара петлик“ по плана за земеразделяне
на селото при граници на имота: имоти с № 025027; № 025030; № 025116; № 025176; №
025114; № 025158 и № 000104, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5823 от
20.01.2015год. вписан в Агенцията по вписванията на 21.01.2015год.
2. Поземлен имот № 020061 (нула двадесет нула шестдесет и едно) с начин на
трайно ползване Нива с площ 11,899 (единадесет цяло осемстотин деветдесет и девет)
дка, категория III, с местонахождение с. Лудогорци, местност „Таир янъ кору“ по плана за
земеразделяне на селото при граници на имота: имоти с № 020060; № 020064; № 020045;
№ 020058 и № 000057, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5824 от
20.01.2015год. вписан в Агенцията по вписванията на 21.01.2015год.
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3. Поземлен имот № 001026 (нула нула едно нула двадесет и шест) с начин на
трайно ползване Нива с площ 10,000 (десет) дка, категория V, с местонахождение с.
Подайва, местност „Пещера“ по плана за земеразделяне на селото при граници на имота:
имоти с № 001027; № 001050; № 001025; № 001028; № 000083 и № 000070, съгласно Акт
за частна общинска собственост № 6189 от 14.04.2016год. вписан в Агенцията по
вписванията на 04.05.2016год.
4. Поземлен имот № 001027 (нула нула едно нула двадесет и седем) с начин на
трайно ползване Нива с площ 6,149 (шест цяло сто четиридесет и девет) дка, категория V,
с местонахождение с. Подайва, местност „Пещера“ по плана за земеразделяне на селото
при граници на имота: имоти с № 001050; № 000070 и № 001026, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 61900 от 14.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на
04.05.2016год.
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 (тридесет и пет)
лева на декар.
III. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга
и сключи договори за наем.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Моля, да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
22.05.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 22.05.2017 г. от 14.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 22.05.2017 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища към проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти
от Общинския поземлен фонд в с.Лудогорци и с.Подайва, община Исперих, област
Разград
Начин на гласуване
№

Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ

За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П

10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 344
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 за
управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на
Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на имоти от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен
фонд
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3
(три) години на следните земеделски имоти, както следва:
1.Поземлен имот № 025115 (нула двадесет и пет сто и петнадесет) с начин на
трайно ползване Нива с площ 5,614 (пет цяло шестстотин и четиринадесет) дка, категория
III, с местонахождение с. Лудогорци, местност „Кара петлик“ по плана за земеразделяне
на селото при граници на имота: имоти с № 025027; № 025030; № 025116; № 025176; №
025114; № 025158 и № 000104, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5823 от
20.01.2015год. вписан в Агенцията по вписванията на 21.01.2015год.
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2. Поземлен имот № 020061 (нула двадесет нула шестдесет и едно) с начин на
трайно ползване Нива с площ 11,899 (единадесет цяло осемстотин деветдесет и девет)
дка, категория III, с местонахождение с. Лудогорци, местност „Таир янъ кору“ по плана за
земеразделяне на селото при граници на имота: имоти с № 020060; № 020064; № 020045;
№ 020058 и № 000057, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5824 от
20.01.2015год. вписан в Агенцията по вписванията на 21.01.2015год.
3. Поземлен имот № 001026 (нула нула едно нула двадесет и шест) с начин на
трайно ползване Нива с площ 10,000 (десет) дка, категория V, с местонахождение с.
Подайва, местност „Пещера“ по плана за земеразделяне на селото при граници на имота:
имоти с № 001027; № 001050; № 001025; № 001028; № 000083 и № 000070, съгласно Акт
за частна общинска собственост № 6189 от 14.04.2016год. вписан в Агенцията по
вписванията на 04.05.2016год.
4. Поземлен имот № 001027 (нула нула едно нула двадесет и седем) с начин на
трайно ползване Нива с площ 6,149 (шест цяло сто четиридесет и девет) дка, категория V,
с местонахождение с. Подайва, местност „Пещера“ по плана за земеразделяне на селото
при граници на имота: имоти с № 001050; № 000070 и № 001026, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 61900 от 14.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на
04.05.2016год.
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 (тридесет и пет)
лева на декар.
III. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга
и сключи договори за наем.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Разработване на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за
регулация), Попълване на кадастрален план и Изготвяне на цифров модел на с.
Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград, ЕКНМ 24116 и одобряване на задание
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
От инж. Халюк Хюсеин Хюсеин – Н-к отдел “ТСУ”, има подадена молба до Кмета
на Община Исперих с Вх. № К-4225/03.10.2017 год. за : Разработване на ПУП – ПР,
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Попълване на кадастрален план и Изготвяне на цифров модел на с. Лудогорци, общ.
Исперих, обл. Разград, ЕКНМ 24116 , по смисъла на чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУТ .
Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване
на ПУП – ПР, въз основа на изготвено задание по смисъла на чл. 125 ал. 1 от ЗУТ , се
разрешава с Решение на Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на
съветниците, предвид което предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПР – Попълване на кадастрален
план, изготвяне на цифров модел на с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград , ЕКНМ
24116, 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 – ПР, Попълване на кадастрален план и
Изготвяне на цифров модел на с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград
2. Одобрява задание
3. 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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Моля, да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
22.05.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Нурула.
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Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 22.05.2017 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища към проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 345
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПР – Попълване на кадастрален
план, изготвяне на цифров модел на с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград , ЕКНМ
24116, 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 – ПР, Попълване на кадастрален план и
Изготвяне на цифров модел на с. Лудогорци, общ. Исперих, обл. Разград
2. Одобрява задание
3. 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.
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ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Промяна в характера на собственост на общински поземлени имоти в
с.Белинци, с.Духовец и с.Малък Поровец, община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председателна Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решения на Общинска служба по Земеделие и гори гр.Исперих е възстановена
собствеността на община Исперих върху поземлени имоти с начин на трайно ползване
Сметища. Шест броя от тези имоти, а именно:
1.Поземлен имот № 03472.34.30 в с.Белинци с площ 2099 кв.м;
2.Поземлен имот № 03472.34.9 в с.Белинци с площ 2012 кв.м;
3. Поземлен имот №03472.10.289 в с.Белинци с площ 4000 кв.м;
4. Поземлен имот № 24150.10.379 в с.Духовец с площ 3687 кв.м;
5. Поземлен имот № 24150.33.17 в с.Духовец с площ 2257 кв.м;
6. Поземлен имот № 46913.97.5 в с.Малък Поровец с площ 4951 кв.м
с одобряването на кадастралните карти на населените места са с начин на трайно ползване
Друг вид земеделска земя.
Съгласно законовите разпоредби за сметищата са съставени Актове за публична
общинска собственост, но с промяната начина на трайно ползване е необходима промяна и
в характера на гореописаните поземлени имоти от публична в частна общинска
собственост.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следните:
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за
общинската собственост и чл.5 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се промени характера на собствеността от Публична в Частна
общинска собственост на следните поземлени имоти:
№

Населено място

1.
2.
3.
4.
5.
6.

С.Белинци
С.Белинци
С.Белинци
С.Духовец
С.Духовец
С.Малък
Поровец
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Кадастрален
№
03472.34.30
03472.34.9
034752.10.289
24150.10.379
24150.33.17
46913.97.5

Предходен
№
000013
034009
000019
000102
000066
000028

АОС
1036/20.03.2003
1037/20.03.2003
1038/20.03.2003
1057/24.03.2003
1058/25.03.2003
1083/26.03.2003

Площ в
кв.м
2099
2012
4000
3687
2257
4951

2.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното
и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
3.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 Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Моля, да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 22.05.2017 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
22.05.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Становището на кметовете на кметства:
Кметовете на с. Белинци и с. Духовец отсъстваха от залата.
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Веселинка Илиева – Кмет на с. Малък Поровец – няма възражение по проекто
решенията.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища към проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Промяна в характера на собственост на общински поземлени имоти в
с.Белинци, с.Духовец и с.Малък Поровец, община Исперих
Начин на гласуване
№

Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 346
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за
общинската собственост и чл.5 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се промени характера на собствеността от Публична в Частна
общинска собственост на следните поземлени имоти:
№

Населено място

1.
2.
3.
4.
5.
6.

С.Белинци
С.Белинци
С.Белинци
С.Духовец
С.Духовец
С.Малък
Поровец

Кадастрален
№
03472.34.30
03472.34.9
034752.10.289
24150.10.379
24150.33.17
46913.97.5

Предходен
№
000013
034009
000019
000102
000066
000028

АОС
1036/20.03.2003
1037/20.03.2003
1038/20.03.2003
1057/24.03.2003
1058/25.03.2003
1083/26.03.2003

Площ в
кв.м
2099
2012
4000
3687
2257
4951

2.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното
и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
3.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 Административнопроцесуалния кодекс.
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ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху поземлени имоти
за нуждите на Мюсюлманско настоятелство гр. Исперих-махмутлар
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Мюсюлманско настоятелство гр.Исперих – махмутлар е регистрирано по чл.19 от
Закона за вероизповеданията с Удостоверение № 3 от 19.09.2016год. на Община Исперих.
Настоятелството не притежава собствени имоти, от които да получава приходи за
покриване на разходите си. Със заявление с вх.№К-1587 от 28.04.2017год. председателят на
мюсюлманското настоятелство желае за покриване на текущите им разходи да им се
предоставят имоти- общинска собственост или годишна субсидия.
Съгласно чл.21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, общината може да учреди
безвъзмездно право на ползване върху имоти – общинска собственост на религиозните
институции и техните местни поделения.
Предвид гореизложеното, предложението ни да се предоставят два имота –
общинска собственост за срок от 10 години.
Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да вземе
следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.21,ал.3 от Закона за
вероизповеданията, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.56, ал.4 от
Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Исперих с цел подпомагане на Мюсюлманско настоятелство гр.Исперихмахмутлар
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10
(десет) години на следните земеделски имоти, както следва:
1. Поземлен имот № 001046 (нула нула едно нула четиридесет и шест) с начин на
трайно ползване Нива с площ 19,701 (деветнадесет цяло седемстотин и един) дка,
категория II, с местонахождение с. Йонково, местност „Текешки път – дясно“ по плана за
земеразделяне на селото при граници на имота: имоти с № 001087; № 001116 и землищна
граница, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6281 от 12.10.2016год. вписан в
Агенцията по вписванията на 14.10.2016год.
2. Поземлен имот № 018020 (нула осемнадесет нула двадесет) с начин на трайно
ползване Нива с площ 9,297 (девет цяло двеста деветдесет и седем) дка, категория II, с
местонахождение с. Лудогорци, местност „Пеливан пунар“ по плана за земеразделяне на
селото при граници на имота: имоти с № 000073; № 018021; № 018033; № 018032 и №
000078, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5825 от 20.01.2015год. вписан в
Агенцията по вписванията на 21.01.2015год.
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ІІ. Върху имотите се учредява безвъзмездно ползване за нуждите на
Мюсюлманско настоятелство гр.Исперих – махмутлар, регистрирано с Удостоверение
№3 от 19.09.2013год на Община Исперих.
III. Възлага на кмета на Община Исперих да извърши
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.

всички действия за

ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Моля, да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г- н. Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 22.05.2017 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
22.05.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища към проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху поземлени имоти
за нуждите на Мюсюлманско настоятелство гр. Исперих-махмутлар
Начин на гласуване
№

Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 347
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.21,ал.3 от Закона за
вероизповеданията, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.56, ал.4 от
Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Исперих с цел подпомагане на Мюсюлманско настоятелство гр.Исперихмахмутлар
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10
(десет) години на следните земеделски имоти, както следва:
1. Поземлен имот № 001046 (нула нула едно нула четиридесет и шест) с начин на
трайно ползване Нива с площ 19,701 (деветнадесет цяло седемстотин и един) дка,
категория II, с местонахождение с. Йонково, местност „Текешки път – дясно“ по плана за
земеразделяне на селото при граници на имота: имоти с № 001087; № 001116 и землищна
граница, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6281 от 12.10.2016год. вписан в
Агенцията по вписванията на 14.10.2016год.
2. Поземлен имот № 018020 (нула осемнадесет нула двадесет) с начин на трайно
ползване Нива с площ 9,297 (девет цяло двеста деветдесет и седем) дка, категория II, с
местонахождение с. Лудогорци, местност „Пеливан пунар“ по плана за земеразделяне на
селото при граници на имота: имоти с № 000073; № 018021; № 018033; № 018032 и №
000078, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5825 от 20.01.2015год. вписан в
Агенцията по вписванията на 21.01.2015год.
ІІ. Върху имотите се учредява безвъзмездно ползване за нуждите на
Мюсюлманско настоятелство гр.Исперих – махмутлар, регистрирано с Удостоверение
№3 от 19.09.2013год на Община Исперих.
III. Възлага на кмета на Община Исперих да извърши
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.

всички действия за

ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот –
„Домашен социален патронаж“, гр. Исперих, община Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост имотите и вещите публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3,
ал. 2 (имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно
значение), се обявяват от Общинския съвет за частна общинска собственост.
След построяването на „Център за отдих, свободно време и социални услуги за
възрастни хора и хора с увреждания“ на ул. „Хан Аспарух“ №1, в гр. Исперих престана да
се ползва по предназначение имот – постройка от леки сглобяеми елементи /дървена
барака/ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ на един етаж със застроена площ 290,40
кв. м, полумасивна сграда на един етаж със застроена площ 36,00 кв.м, част от метален
склад – гараж с площ 90.00 кв.м. и дворно място 1 831.80 кв.м с местонахождение гр.
Исперих, ул. „Алеко Константинов“, квартал 62, парцел XII-207 при граници на имота от
двете страни улици, парцел XI-206, парцел XVI, съгласно Акт №219 за публична
общинска собственост и съответно вече за него не са налице предпоставките на чл.3, ал.2,
т.3 от ЗОС.
С удостоверение № 21 от 12.10.2015год. на Главния архитект на община Исперих
е въведен в експлоатация новия „Център за отдих, свободно време и социални услуги за
възрастни хора и хора с увреждания“ , в който са преместени и услугите на домашния
социален патронаж. От 2006год. до сега услугите на „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ“ в гр. Исперих, ул. „Алеко Константинов“ се извършват в „Център за отдих,
свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания“ находящ се на
ул. „Хан Аспарух“ №1, гр. Исперих.
С цел запазване на постройките в имота от разрушаване и разграбване, предвид
бъдещи инвестиционни намерения е целесъобразна продажбата на същия.
Във връзка с изложеното, поради това, че имотът е престанал да има
предназначението по чл. 3, ал. 2, т.3 от ЗОС, считам че същия може да се обяви за частна
общинска собственост.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следните:
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за
общинската собственост и чл.5 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Исперих
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Обявява за частна общинска собственост следния имот:
Постройка от леки сглобяеми елементи /дървена барака/ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ на един етаж със застроена площ 290,40 кв. м, полумасивна сграда на един
етаж със застроена площ 36,00 кв.м, част от метален склад – гараж с площ 90.00 кв.м. и
дворно място 1 831,80 кв.м с местонахождение гр. Исперих, ул. „Алеко Константинов“, кв.
62, парцел XII-207 при граници на имота от двете страни улици, парцел XI-206, парцел
XVI съгласно Акт №219 за публична общинска собственост.
2.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното
и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
3.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 Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Моля, да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г- н Нурула.
Хамди Нурула – за Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „Законност и обществен ред” проведено на 22.05.2017 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 22.05.2017 г. от 14.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
6
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
22.05.2017 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища към проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот –
„Домашен социален патронаж“, гр. Исперих, община Исперих
Начин на гласуване
№

Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 348
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за
общинската собственост и чл.5 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Обявява за частна общинска собственост следния имот:
Постройка от леки сглобяеми елементи /дървена барака/ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ на един етаж със застроена площ 290,40 кв. м, полумасивна сграда на един
етаж със застроена площ 36,00 кв.м, част от метален склад – гараж с площ 90.00 кв.м. и
дворно място 1 831,80 кв.м с местонахождение гр. Исперих, ул. „Алеко Константинов“, кв.
62, парцел XII-207 при граници на имота от двете страни улици, парцел XI-206, парцел
XVI съгласно Акт №219 за публична общинска собственост.
2.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното
и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
3.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 Административнопроцесуалния кодекс.
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ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците от община Исперих за периода 2017-2018г. и Годишен план за
изпълнение на Стратегията за 2017г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
Законът за предучилищното и училищното образование внася ново качество в
образованието ни като регламентира приобщаващото образование като неизменна част от
правото на образование и въвежда осигуряването на условия за предоставяне на подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците – обща и допълнителна. Приобщаващо
образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко
дете или ученик и на разнообразието от потребности чрез активиране и включване на
ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към
създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички
аспекти на живота на общността.
Институциите в системата на предучилищното и училищното образование
осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с
държавните и местните органи и структури. Съгласно чл.197 от Закона за
предучилищното и училищното образование, общините приемат общински стратегии за
личностно развитие на децата и учениците, въз основа на утвърдени областни стратегии.
За изпълнение на стратегиите се разработват ежегодни планове на дейностите за подкрепа
за личностното развитие.
В изпълнение на горецитираните разпоредби, Община Исперих разработи проект
на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от
общината за периода 2017-2018г., който е базиран на одобрената на 13.04.2017г.
Стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Разград
2017-2018г. Предложения Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за
личностно развите на децата и учениците в община Исперих за 2017г. е съгласуван с
Началника на РУО - Разград.
С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.197 от Закона за предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от община Исперих за периода 2017-2018г.
2. Приема План за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците от община Исперих за 2017г.
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3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на
22.05.2017 г. от 18.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Димитрова, като председател на участваща комисия.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура, спорт
и туризъм».
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на
22.05.2017 г. от 18.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
6
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
2

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища към проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 349
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.197 от Закона за предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от община Исперих за периода 2017-2018г.
2.Приема План за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците от община Исперих за 2017г.
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Общинска стратегия за подкрепа
за личностно развитие на децата и
учениците
от община Исперих
(2017 – 2018 г.)
I.

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Общ контекст и предпоставки за разработване на Стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците.
Процесите на икономическа и културна глобализация поставят все по-настоятелно
проблема за качеството на образованието.
Включването на подкрепата за личностно развитие като нов компонент в Закона за
предучилищното и училищното образование отваря пътя за трансформация на
образователната среда и за организиране на всички нейни елементи, обединяване на
ресурсите, изграждане на позитивен психологически климат на приемане на различията,
емоционално благополучие и успех на всеки. Подкрепата извежда на преден план
динамичният аспект на обучителните отношения между ученика и учителя и отношенията
между учениците, учителите, родителите, специалистите и другия персонал, при които
всеки един участва в процеса на разкриване и развитие на индивидуалния потенциал и
приобщаване. Успехът на този процес минава през преместване центъра на
приобщаващото образование в детската градина и в училище, през овластяване на
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образователните институции и на тяхното лидерство, през превръщането на детската
градина и училището в общност от професионалисти, които имат и знанията, и уменията
как да бъдат полезни на децата, които работят в отношения на доверие, в екип, с участието
на родителите и най-вече - с участието на самите деца.
Екипната работа по случай на дете или ученик е нова стъпка в образователната
политика, насочена към индивидуализиране на обучението, подкрепата и цялостната
грижа за детето или ученика в периода му на обучение толкова дълго, колкото е
необходимо, да учат в отзивчиво и откликващо обкръжение, в което се приема
различието, уважават се и се зачитат способностите и постиженията на учениците, и
способността на всеки да чувства и мисли. Разбира се нуждата от другия, ценят се
сътрудничеството и взаимопомощта, правото на всяко дете и ученик да се развива,
обучава и общува заедно с останалите, правото да бъде чуто.
Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците (обща и допълнителна),
която институциите (детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно
развитие и специализираните обслужващи звена) в системата на предучилищното и
училищното образование осигуряват, е неразделна част от самостоятелно разработени и
прилагани цялостни политики, чиито основни принципи са:

изграждане на позитивен организационен климат, което изисква създаване на
условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между
всички участници в процеса на образование;

утвърждаване на позитивна дисциплина, основана на мерки и подходи,
гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното
му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели
спрямо себе си и останалите, превенция на обучителните трудности и ранното оценяване
на риска от тях;

развитие на училищната общност.
2. Законови основания за разработване на Стратегията.
Разработването на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците е постановено в чл. 197, от Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО).
Съгласно чл. 176 на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО),
подкрепата за личностно развитие се предоставя на всички деца и ученици и цели да
осигури:

съответствие с индивидуалните им потребности;

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на
способностите и уменията им;

осъществяване на подкрепата за детето и ученика най-близо до мястото, където
живее и учи.
В съответствие с постановката на чл. 174, ал. 1 от ЗПУО, осигуряването на подкрепата
за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата трябва да се
осъществява съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на
социални услуги.
Важно условие за постигането на целите, принципите и приоритетите е разгръщане
потенциала на всички участници в процеса – деца, ученици, родители, институции,
гражданско общество. Взаимодействието на институциите и ефективните канали за
комуникация с родители и граждани са основен фактор за осъществяването на целите на
образованието, за подготовката на изградени, самостоятелни, конкурентноспособни
личности, чрез развиване на компетентности, необходими на децата и учениците в
съвременното общество.
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В раздел ІІ – Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, чл. 177, ал. 1 от
Закона за предучилищното и училищно образование, подкрепата за личностно развитие е
определена като обща и допълнителна.
Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските градини,
училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и включва:
1. екипна работа между учителите;
2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона;
3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език;
4. консултации по учебни предмети;
5. кариерно ориентиране на учениците;
6. занимания по интереси;
7. библиотечно-информационно обслужване;
8. грижа за здравето;
9. общежитие;
10. поощряване с морални и материални награди;
11. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
12. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
13. логопедична работа.
Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:
1. работа с дете и ученик по конкретен случай;
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна
рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически
увреждания;
3. осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано оборудване,
дидактически материали, методики и специалисти;
4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със
сензорни увреждания.
Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските градини, от
училищата и от центровете за подкрепа за личностно развитие и се предоставя на деца и
ученици:

със специални образователни потребности;

в риск;

с изявени дарби;

с хронични заболявания.
Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните
потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в детската
градина или в училището.
Към регионалните управления на образованието (РУО), със заповед на началника на
регионалното управление на образованието, се създава Регионален екип за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците.
В състава на този екип задължително се включват експерт по приобщаващото
образование, психолог и логопед. По своя преценка, за работа по конкретен случай, в
екипа може да се включват и други специалисти, в т. ч. от системата на здравеопазването,
от органите за закрила на правата на детето и от центровете за подкрепа за личностно
развитие.
Законът внася ново качество в образованието ни като регламентира приобщаващото
образование като неизменна част от правото на образование и въвежда осигуряването на
условия за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците – обща
и допълнителна.
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Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на
индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на
всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване
на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и
участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.
Осъществяването на политика на автономия за провеждане на образователни политики,
самоуправление и децентрализация изисква процеса на приобщаване да се предвиди като
инициатива и отговорност на самата детска градина и училището. В този смисъл в Закона
е предвидено задължение на детските градини и училищата да приемат и да обучават деца
и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания, като
осигуряват съответната подкрепа според потребностите на тези деца и ученици.
Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование и се
реализира в съответствие със следните принципи:
1. Гарантиране правото на всяко дете и ученик на достъп до детска градина или
училище, най-близо до неговото местоживеене и на правото му на качествено
образование;
2. Гарантиране достъпа на всяко дете или ученик до подкрепа за личностно развитие
в зависимост от неговите индивидуални потребности, с оглед възможността за възникване
на затруднения в процеса на ученето и приобщаването и на необходимостта от подходяща
подкрепа;
3. Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите
и стимулиращи мотивацията на детето и на ученика, съобразени с възрастовите и
социалните промени в живота му и адаптирани към способността му да прилага усвоените
компетентности на практика;
4. Приемане и зачитане на уникалността на всяко дете и ученик – индивидуалните
потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и интересите, на
които образователната институция трябва да отговори по подходящ начин, така че детето
или ученикът да развие максимално своя потенциал;
5. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на
предучилищното и училищното образование, гаранции за които са създадените условия за
обучение на всички деца и ученици заедно, независимо от трудностите и различията,
които може да възникнат в процеса на ученето и научаването и при участието им в
дейността на детската градина или училището;
6. Системен и холистичен подход на организация и сътрудничество на
образователните институции в областта на приобщаващото образование на всички
равнища – управление и екипност, използване на приобщаващи педагогически практики,
създаване на сигурна и подкрепяща среда, участие на родителите, мониторинг на процеса
и на качеството на подкрепата за личностно развитие, както и на влиянието им върху
обучението и постиженията на децата и учениците;
7. Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото
образование – детската градина/училището, детето/ученика, семейството и общността;
8. Намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху
участието на децата и учениците в дейността на детската градина или училището;
9. Нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на децата
и учениците за живот в приобщаващо общество;
10. Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование съобразно
потребностите на децата и учениците и в зависимост от спецификата на обществения
живот.
3. Цел и обхват на документа.
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Целта на разработването на настоящата Стратегия за подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците е да се направи анализ на настоящата ситуация и да се
идентифицират потребностите от обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците, да се направят изводи как настоящите практики може да бъдат
подобрени, да се поставят цели, да се изведат приоритети и да се планират мерки и
дейности, за да бъде осигурена обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на
всяко дете и ученик в общината, съобразно неговите потребности, като се посочат
отговорните страни в този процес, източниците за финансиране и начините за мониторинг
и контрол на изпълнението й.
Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община
Исперих е краткосрочен стратегически документ, в който са планирани мерки и дейности
за периода 2017 – 2018 г.
4. Методика и участници в процеса на разработване на стратегическия документ.
В изпълнение на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО), областният управител организира разработването на Областна стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, въз основа на Анализ на
потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за всяка община
на територията на областта. Анализът се изготвя от съответната общинска администрация
и се приема с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Въз основа на областната стратегия по чл. 196 се приема общинска стратегия за
личностно развитие на децата и учениците (чл. 197, ал. 1).
5. Връзка с други стратегически документи на национално, регионално и местно
ниво.
Стратегията се основава и на приоритетите, целите и стандартите, заложени в следните
стратегически документи:

Стратегия „Европа 2020“;

Националната програма за развитие „България 2020“;

Национална стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства (2015 – 2020);

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 г.;

Национална стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите
образователната система (2013 – 2020);

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020);

Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република
България за периода 2015-2020 г.;

Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020);

Регионален план за развитие на Северен централен район 2014 – 2020 г.;

Стратегия за развитие на област Разград (2014 – 2020 г.);

Стратегия за интегриране на ромите в област Разград (2012 – 2020 г.),

Стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград (2016 - 2020 г.)

Стратегия за развитие на община Исперих (2014 – 2020 г.);

Стратегия за интегриране на ромите в община Исперих (2012 – 2020 г.),

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Исперих (2016 - 2020 г.)

План за младежта в община Исперих;

Общинска програма за закрила на детето на община Исперих;
Освен със Закона за предучилищното и училищното образование Стратегията има
връзка със следните нормативни документи:
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Закон за здравето;
Закон за закрила на детето;
Закон за защита от дискриминация;
Наредба за приобщаващото образование.

6. Използвани съкращения.
ЗПУО – Закон за училищното и предучилищното образование
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”
ДГ – Детска градина
ДЦДВУ – Дневен център за деца и/или възрастни с увреждания
ИКТ – Информационни и комуникационни технологии
ЗМО – Звено за мониторинг и оценка
ММС – Министерство на младежта и спорта
МОН – Министерство на образованието и науката
НП – Национална програма
НСИ – Национален статистически институт
НЧ – Народно читалище
ОбКБППМН – Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
ОбС – Общински съвет
ОИЦ – Областен информационен център
ОЗД – Отдел „Закрила на детето”
ОП – Оперативна програма
ОУ – Основно училище
ПГ – Професионална гимназия
ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
РУО – Регионално управление на образованието
РЦПППО – Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование
СОП – Специални образователни потребности
ДГ – Детска градина
ЦПЛР – Център за подкрепа за личностно развитие
ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип
ЦОП – Център за обществена подкрепа
II. АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ И ПОТРЕБНОСТИТЕ ПО
ОТНОШЕНИЕ ПОДКРЕПАТА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И
УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ.
1. Цел и обхват на анализа.
Основна цел на анализа е да очертае някои приоритетни потребности при определяне
нуждите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, която институциите
в системата на предучилищното и училищно образование осигуряват, планиране и
осигуряване на качествени образователни услуги: в съответствие с индивидуалните
потребности на всяко дете и всеки ученик; чрез осигуряване на подходяща физическа,
психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията; чрез
осигуряване на подкрепа най-близко до мястото, където живее и учи всяко дете и всеки
ученик; повишаване на качеството на услугите и подобряване на достъпа до тях от всички
деца и ученици, живеещи на територията на община Исперих.
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Обхват на анализа: Анализът включва актуална информация за детските градини и
училищата, функциониращи на територията на община Исперих, както и организирани
към момента дейности, подкрепящи обучението и възпитанието на децата и учениците,
дейности за развитие на техните интереси и способности в областта на науката,
технологиите, изкуството и спорта, ресурсно подпомагане на деца и ученици със
специални образователни потребности, педагогическа и психологическа подкрепа и др.,
демографски тенденции, настояща ситуация и предизвикателства пред общата и
допълнителната подкрепа за личностно развитие.
В процеса на събиране на информация, необходима за изготвянето на Анализа, се
включиха представители на всички заинтересовани страни от общината:
• Общинска администрация;
• училища;
• детски градини;
• ЦОП към КСУДС “Лудогорие“;
• Дирекция „Социално подпомагане;
• ДЦДВУ.
В хода на изготвяне на Анализа и с оглед на натрупаната от заинтересованите страни
информация са фиксирани проблемите в образователната сфера, идентифицирани са
потребностите на конкретните рискови групи, тенденциите в развитието на дейностите за
подкрепа на личностното развитие на територията на общината и възможностите за
осъществяване на планираните действия.
Обща характеристика.

Община Исперих е разположена в Североизточна България. Намира се в централната
част на Източната Дунавска равнина. Цялата територия на общината попада в северната
част на Лудогорското плато.
Община Исперих е една от съставните общини на област Разград . Административен
център е град Исперих. С площта си от 402,244 km2 заема 3-то място сред 7-те общини на
областта, което съставлява 16,55% от територията на областта.
Общината има 24 населени места с население 22 692 души към 01.02.2011 г. В
границите й влизат селата: Белинци, Бърдоква, Вазово, Г. Поровец, Делчево, Драгомъж,
Духовец, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лудогорци, Лъвино, М. Йонково, М.
Поровец, Печеница, Подайва, Райнино, Свещари, Средоселци, Старо селище, Тодорово,
Яким Груево.
3. Демографска картина и тенденции.
Демографското състояние на община Исперих следва тенденциите в развитието на
демографията на страната като цяло – населението намалява. Възрастовата структура е
силно влошена – намалява броя на жените в детеродна възраст, а възпроизводството е с
отрицателен естествен прираст. Наблюдава се интензивна миграция, насочена предимно
към големите икономически центрове на страната и чужбина. Тенденцията е напускане на
общината предимно от млади хора в активна работоспособна и репродуктивна възраст.
Подобряването на икономическото развитие в общината би довело до частично
решаване на проблемите. Необходима е целенасочена държавна политика за развитието на
селата и малките градове, в противен случай тенденцията към депопулация ще продължи.
Таблица 1: Население на възраст от 0 до 19 г. в община Исперих по възрастови групи (в
навършени години) по данни от преброяването през 2011 г.
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Община

Общо
население

0-4 г.

5-9 г.

10-14 г.

15-19
г.

Общо
деца и
младежи
0-19 г.

Исперих

22 692

1 078

1 140

1 208

1 533

4 959

% на деца и
младежи
/0-19 г./
от общото
население
21,85

Източник: НСИ

Таблица 2: Естествено движение на населението през 2015 г. в община Исперих.
Живородени
Умрели
Естествен прираст
Община
момчет момичет
/област
всичко
всичко мъже жени всичко мъже жени
а
а
Исперих
171
85
86
316
172
144
-145
-87
-58
Източник: НСИ

4. Тенденции в образователната система в община Исперих.
Община Исперих се стреми да създава условия и възможности за усъвършенстване на
образователната система и осигуряване на различни видове и степени образование. На
територията на общината функционира образователна инфраструктура, която включва
институции на предучилищното обучение, общо, профилирано и професионално
образование. До всички средищни училища и детски градини е осигурен безплатен
транспорт за учители, деца и ученици. Отрицателната демографска статистика обаче води
до съществуването на паралелки/групи с минимален и под минималния брой
деца/ученици. Намаляването броя на учениците води и до намаляване броя на
преподавателите в тях.
Всички тези тенденции на намаляване броя на детските градини и на учебните
институции, както и на преподавателите, децата и учениците в тях в община Исперих са
пряко следствие от отрицателната демографска картина в областта ни. Освен
отрицателният естествен прираст, основен фактор е отрицателният механичен прираст,
изразяващ се в миграция в големите градове или емиграция на семейства с деца.
5. Обща картина на образователната система в община Исперих.
На територията на община Исперих функционират 9 общински училища – две средни и
седем основни, 21 детски градини – 4 в града и 17 по селата. Една от градските градини е с
яслени групи, а в училището в с. Подайва има подготвителна група.
5.1. Предучилищно образование.
Обучението и възпитанието на децата от 3 до 6-годишна възраст се осъществява в 21
детски градини, като 4 са в гр. Исперих и 17 в населените места в община Исперих. В
една от тях има яслени групи, които са обезпечени кадрово, а съгласно Наредба № 29 на
Общински съвет Исперих за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в общинските детски градини на територията на община Исперих, при наличие на
необходимите условия се приемат и деца на 2-годишна възраст.
Броят и капацитетът на детските градини в общината и териториалното им
разпределение, както и педагогическият и непедагогическият персонал в тях, са функция
от броя на децата от 3 до 6-годишна възраст.
Таблица 3: Брой деца (вкл. със деца със СОП), брой персонал (педагогически и непедагогически
) в ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих - яслени групи.
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Брой деца

1-2-годишни

№

Населено
място

ДГ
общо

със

общо

гр. Исперих

„Първи юни“

15

0

От тях
Общ

брой

От тях

брой

деца

със

деца

със
СОП

СОП

СОП

1

Педагогически

2-3-годишни

От
тях

Брой персонал

Мед.
сестри

Други

Непеда

(по

гоги

чл.211,

чески

ал.2 от
ЗПУО)

35

0

50

0

7

0

10

• забележка: В началото на учебната 2016-2017 година децата, които посещават
детски ясли са 50, със 7 повече от предходната 2015-2016 година, през която са били 43
деца.

Таблица 4: Брой деца (вкл. със деца със СОП), брой персонал (педагогически и непедагогически) в
ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва - ПГ.
Брой деца
Брой персонал

Педагогическ
3-4-годишни

№

Населено
място

и

5-7-годишни
От тях

ОУ
От
общо

тях
със
СОП

От тях
общо

със
СОП

Друг

Общ

брой

брой

деца

деца

със

Мед.

СОП

сестри

и (по
чл.2
11,
ал.2
от
ЗПУ
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Непеда
гоги
чески

О)

ОУ
1

с. Подайва

Паисий“

„Отец

14

• забележка: През изминалата учебна година са били 20 деца.

Таблица 5: Детски градини в община Исперих – брой деца (вкл. със деца със СОП) и брой
персонал (педагогически и непедагогически) през учебната 2015/2016 г.
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гр. Исперих

0

48

0

„Първи юни“

59

45

гр. Исперих

53
-

72

-

Други
(по чл. 211,
ал. 2 от
ЗПУО)

89

0

8

0

Педагогически

Непедагогически

3.

41

Учители

гр. Исперих

„Слънце“
„Щастливо
детство“

ДГ

От тях брой деца
със СОП

2.

От тях със
СОП

гр. Исперих

Общо

1.

5-7годишни

От тях със
СОП

Населено
място

3-4годишни
Общо

№

Брой персонал
Общ бр. деца

Брой деца

9

98

8

9

189

15

30

„Първи юни“

Яслени групи – 58 деца

4.

гр. Исперих

„Мечо Пух“

39

0

44

0

83

0

9

5.

с. Делчево

„Детелина“

3

0

11

0

14

0

2

0

2

6.

с. Вазово

„Кокиче“

16

0

24

1

40

1

4

-

4

7.

с. Йонково

„Кокиче“

10

0

6

0

16

0

2

0

3

8.

с. Къпиновци

„Детелина“

9

1

5

0

14

1

2

0

2

9.

с. Лъвино

„Славейче“

8

0

4

0

12

0

2

10.

„Радост“

5

0

8

0

13

0

2

„Осми март“

7

-

9

-

16

-

2

12.

с. Свещари
с. Яким
Груево
с. Тодорово

„Братя Грим“

10

0

7

0

17

0

2

0

4

13.

с. Г. Поровец

10

0

4

0

14

0

1

1

2

10

0

4

0

14

0

2

0

2

6

-

9

13

-

7

-

20

-

2

-

2

17.

„Незабравка“
„Момина
с. Райнино
сълза“
„Щастливо
с. Китанчево
детство“
„Щастливо
с. М. Поровец
детство“
с. Лудогорци „Дора Габе“

5

0

14

0

19

0

2

-

2

18.

с. Ст. селище

„Славейче“

8

−

4

−

12

−

2

−

3

19.

с. Бърдоква

„Ивайло“

9

−

3

−

12

−

2

−

2

20.

с. Подайва

„Радост“

27

1

19

1

46

2

4

21.

с. Белинци

„Мики Маус“

8

0

1

0

9

0

2

0

3

Общо:

348

2

356

2

766

4

62

1

74

11.

14.
15.
16.

-

15

-

2

9

2
0

4
3

-

2

5

• забележка: В началото на учебната 2016-2017 година децата, които посещават
детска градина са 746, с 20 по-малко от предходната учебна година, през която са били
766 деца.
Общинските детски градини са на целодневна организация на задължителното
предучилищно образование.
В детските заведения се осигурява равен достъп на всички деца до качествено
образование в съответствие с европейските изисквания и стандарти. Гарантиран е достъпа
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до добра подготовка на всяко дете за постъпване в училище, създадени са условия за
овладяване на книжовен български език в междуетническа среда. Осигуряват се адекватни
възможности за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности.
В детските градини в града се предлага образование, отговарящо на индивидуалните
потребности и способности на всяко дете – ранно чуждоезиково обучение, занимания по
различните видове изкуства, танци, спорт.
Обхватът на децата в предучилищна възраст се запазва традиционно висок. Над 95% от
децата посещават детските градини в общината.
Считано от 15.09.2016 г. по предложение на кмета и след решение на общинския съвет,
поради недостатъчна пълняемост на групите, са закрити три детски градини – в с.
Печеница, в с. М. Йонково, в с. Духовец.
.
Основно, начално и средно образование.
През учебната 2016/2017 г. общинската образователна система обхваща 9 училища, от
които: 7 основни (2 в град Исперих и 5 в общинските села: с. Лудогорци, с. Подайва, с.
Вазово, с. Китанчево, с. Тодорово), 1 профилирана гимназия и 1 професионална гимназия.
За учебната 2016/2017 г. Общински съвет – Исперих е утвърдил 30 маломерни
паралелки, от които 2 слети, в общинските училища.
Таблица 6: Учебни заведения в община Исперих (вид и брой).
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Община

Професионални
гимназии

Профилирани
гимназии

Основни
училища

Исперих

1

1

7

Таблица 7: Училища в община Исперих – вид финансиране, брой ученици и брой персонал през учебната 2015/2016 г.

с. Лудогорци

5.

с. Подайва

6.

с. Вазово

7.

с. Китанчево

8.

гр. Исперих

9.

ПГ „В. Левски“

70

69

6

20

20

90

89

-

308

6

30

30

-

13

13

33

33

0

0

69

2

9

9

4,5

4,5

13,
5

0

0

153

0

19

19

5

5

24

24

26

26

10

10

36

36

7

7

20

20

4

4

16

16

7

7

33

33

общинско

306

-

-

-

2

-

-

общинско

66

0

0

1

2

0

общинско

153

0

0

0

0

0

общинско

227

общинско

122

общинско

96

общинско

298

6

43

-

-

0

6

1

20

-

30

общо

Обучение чрез работа

Индивидуална форма на
обучение
Самостоятелна форма на
обучение
Дистанционна форма на
обучение
Комбинирана форма на
обучение

Задочна форма на обучение

Вечерна форма на обучение

31

710

0

СОП

716

общинско

0

270
0

-

специалисти
заети щатове

4.

специалисти

Общо

персонал

с. Тодорово

чески

заети щатове

3.

чески

персонал

гр. Исперих

Непедагоги-

В т.ч. други
(по чл.211,
ал.2 от ЗПУО)

2.

ОУ „Васил
Априлов“
ОУ „Христо
Ботев“
ОУ „Васил
Левски“
ОУ „Христо
Ботев“
ОУ „Отец
Паисий“
ОУ „Никола
Вапцаров“
ОУ „Христо
Ботев“

със

Педагоги-

заети щатове

гр. Исперих

Брой персонал

учители

1.

Дневна форма на обучение

място

Училища

държавно)

Населено

(общ.инско/

№

Финансиране

Брой ученици

0

-

0

-

128

0

13

13

117

3

12

12

328

-

25

25

0

0

1

ПГ по СС „Хан
общинско
262
0
92 0 12 0 0 0 366
11
32 34
1
18
18
50
52
Аспарух“
• забележка: Педагогически специалисти по чл. 211, ал. 2 от ЗПУО са ръководителите на направление „Информационни и комуникационни
технологии“, възпитателите, психолозите, педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, корепетиторите,
хореографите и треньорите по вид спорт.
гр. Исперих
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6. Деца и ученици
6.1. Деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/ и с хронични
заболявания.
Таблица 8: Брой деца/ученици със СОП по учебни заведения в община Исперих през
учебната 2015/2016г.

№

Населено място

Институция

Брой деца/ученици със
СОП

1.

гр. Исперих

ОУ „Христо Ботев“

7

2.

с. Китанчево

ОУ ,,Христо Ботев“

2

3.

с. Тодорово

ОУ “В.Левски“

3

4.

гр. Исперих

ОУ „Васил Априлов“

25

5.

гр. Исперих

ПГ по СС ”Хан Аспарух“

18

6.

с. Подайва

ОУ „Отец Паисий“

14

7.

гр. Исперих

ДГ „Щастливо детство“

1

В ПГ по СС „Хан Аспарух” гр. Исперих са осигурени достъпна архитектурна, обща и
специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване,
дидактически материали, методики и специалисти. Създадени са екипи за подкрепа за
личностно развитие на учениците със специални образователни потребности. Екипите
включват ресурсен учител и психолог от РЦПППО – гр. Разград, класните ръководители
на двата класа с ученици със специални образователни потребности и учители от
професионалната гимназия.
Учениците със специални образователни потребности се обучават по рамкова програма
А за професионално образование със степен на професионална квалификация – първа.
Професионалното им направление е производство на храни и напитки, професията –
работник в хранително-вкусовата промишленост, а специалността – хранително-вкусова
промишленост.
Освен учебните предмети от общообразователната подготовка те изучават и следните
предмети от професионалната подготовка:
 здравословни и безопасни условия на труд;
 хигиена на храненето и хранително законодателство;
 материалознание на суровините;
 технология на специалността;
 технологично обзавеждане.
6.2. Брой деца и ученици в риск от социално изключване.
Според статистическите данни от училищата и направения анализ, рисковите фактори в
средата, които могат да повлияят на обучението на учениците, са:
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 Нестабилна семейна среда;
 Агресивно поведение и ниска мотивация на учениците;
 Неподходящ приятелски кръг;
 Лесен достъп до психоактивни вещества;
 Нисък социален статус на семействата. Склонност децата да бъдат ползвани като
работна ръка с цел допълнителни доходи в семейството;
 Недостатъчна информация за продължаващо образование;
 Трудности при усвояване на учебния материал и ниска мотивация;
 Неангажираност в училищния живот;
 Нереалистична представа за модел на поведение.
Запазва се най-голям делът на напусналите, поради миграция в чужбина.
Таблица 9: Брой деца и ученици в риск от отпадане от училище по данни на директори на

учебни заведения:
№

Населено място

Институция

Брой деца/ученици в
риск

1.

с. Лъвино

ДГ „Славейче“

8

2.

с. Яким Груево

ДГ „Осми март“

2

3.

гр. Исперих

ОУ „Христо Ботев“

17

4.

с. Вазово

ОУ ”Н.Вапцаров“

3

5.

с. Китанчево

ОУ ,,Христо Ботев“

7

6.

гр. Исперих

ПГ ,,Васил Левски“

77

7.

гр. Исперих

ПГ по СС ”Хан Аспарух“

14

Таблица 10: Брой деца и ученици в риск /по справка от ОЗД/:
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№

Деца/ученици в риск

Брой

1

Изоставени на ниво родилен дом

2

2

Настанени в ДДЛРГ

18

3

Настанени в друго заведение

48

4

Настанени при близки и роднини

42

5

Ползващи услугата приемна грижа

12

6

Осиновени деца

1

7

Жертви на насилие

8

8

Деца с увреждания

2

9

Извършили насилие

6

10

Деца/ученици в многодетни семейства

9

Общо

210

11

Случаи на работа по превенция на изоставянето

45

12

Деца на самотни родители

12

13

Деца сираци

5

Причините за отпадане от училище се групират в социално-икономически,
образователни и етнокултурни.
Социално-икономически - лошото качество на живот и ниските доходи не позволяват
на много семейства да покрият разходите на своите деца за образование и се посочват от
родителите като главна причина за отпадане. Детето, което не посещава училище, е
ценно като трудов ресурс и подпомага семейния бюджет или участва в домакинската
работа.
Образователни (училищната среда, организацията на учебния процес) – децата,
застрашени от отпадане, имат съществени затрудненията при усвояване на учебния
материал; слаб интерес към учебния процес и произтичащото от него желание/нежелание
да се посещава училище; наличие на конфликтни отношения със съученици и/или учители
и др. Съществуват и обективни фактори на училищната среда, които влияят върху риска
за отпадане от училище - качество и сложност на учебното съдържание, проблемите на
обучението в слети и маломерни паралелки и др.
Етнокултурната среда на детето оказва съществено влияние – голяма част от
отпадналите деца са роми. В тази група се регистрират и някои специфични етнокултурни
причини за ранното отпадане - по-ранното стъпване в брак, страх на родителите да
изпращат по-големите си деца в училище поради опасността от открадване, по-ниска
ценност към образование и др.
Акумулирането на икономически, образователни и етнокултурни рискови фактори,
най-ясно се проявяват в ромски гета, където икономическите причини за напускане на
училище (ниски доходи, лош жизнен стандарт и битови условия, безработица и др.),
влиянието на семейството (отглеждане на деца в непълни семейства, ниско образователно
равнище на родителите, безотговорно родителство и др.) и образователните фактори –
ниска степен на училищна готовност, трудности при усвояване на учебния материал,
нередовно посещаване на училище, конфликти с учители и съученици поставят децата в
особено висок риск от отпадане от училище.
Проблемите и слабите страни:
 Спад на жизненото равнище поради: безработицата и ниските доходи на
семейството; скъпи учебни пособия;
 Намаляване броя на децата и учениците в населените места на общината (поради
високия процент на безработица в региона, засилващата се вътрешна миграция на
населението и близостта на населените места до областния център);
 Родителската незаинтересованост и липсата на контрол от страна на семейството,
особено сред ромската общност;
 Липса на мотивация за учене и негативно отношение към училището;
 Неефективни санкции към родителите;
 Неефективни санкции към учениците;
 Неефективен механизъм за отчитане движението и преместването на учениците,
подлежащи на задължително училищно обучение;
 Липса на точни данни за броя на децата в задължителна училищна възраст;
 Агресивно поведение и насилие сред учащите се;
 Академичен стил на учебниците и учебните програми;
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Възможности за намаляване броя на необхванатите и отпадащите ученици в
задължителна училищна възраст чрез:
 проектно финансиране на училищни и извънкласни дейности за задържане в
училище на учениците и етнокултурен диалог;
 оптимизиране на системата за събиране на данни за децата в задължителна
училищна възраст и движението на учениците по класове, етапи и степени;
 партньорство на общината и училищните общности с НПО и други институции за
местни инициативи с цел реинтегриране на вече отпадналите от училище ученици;
 разработване на механизъм за ежедневно информиране на родителите за отсъствията
и закъсненията на децата и учениците;
 осигуряване на безопасна и сигурна среда (охрана и видеонаблюдение в училищата,
превенция срещу агресията);
 здравно образование;
 гражданско образование.
За децата, които нямат равен старт (деца, недостатъчно добре владеещи български
език, деца с увреждания, деца от социално слаби семейства и др.), е необходимо да се
полагат специални грижи с оглед тяхното пълноценно участие в образователния
процес, чрез:
 използване възможностите за приобщаващо образование, регламентирани в Закона
за предучилищното и училищното образование;
 осигуряване на подкрепяща среда за децата със специални образователни
потребности, включваща финансиране участието на учителите в обучителни програми за
интегрирано обучение;
 дейности и инициативи за мотивиране на родителите на деца със специални
образователни потребности, децата им да посещават масовото училище;
 прилагане на интерактивни методи за формиране на общочовешки ценности у
децата, основани на толерантност и доверие;
 изграждане на подходяща архитектурна среда за достъп на децата с увреждания до
училищата и ДГ;
 закупуване на учебници и учебни помагала в училищните библиотеки, за ученици
след 8-ми, които нямат финансови възможности да ги закупят;
 популяризиране на добрите практики за интегриране на децата със специални
образователни потребности;
 подкрепа на инициативи за социализация на децата, за които българският език не е
майчин;
 подкрепа на извънкласните дейности за осмисляне на свободното време на децата и
учениците чрез насочването им към дейности за развитие на индивидуалните им
способности и интереси.
Деца в конфликт със закона и в риск от такъв.
Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение в
община Исперих се осъществяват от Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. МК оказва съдействие на
образователните институции за обхващане в училище на подлежащите на задължително
образование деца и ограничаване на отпадането от училище на деца в криминогенен риск
и криминални прояви, извършва дейности по ранна превенция и откриване на симптоми за
извършване на криминални деяния, както и превантивна работа с родителите.
В обществото ни все още са налице много от факторите, водещи до противоправно
поведение на младежите: занижен жизнен статус на част от семействата, конфликтна или
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криминогенна семейна среда, дефицити в родителския капацитет, подценяване на
образованието, либерално отношение към отсъствията от училище, недостатъчна
ангажираност на свободното време, нарастващ процент на младежката безработица. През
2016 г. 23 са непълнолетните лица, извършители на престъпления на територията на
община Исперих; 49 са младежите, които имат съставени актове за извършени
правонарушения; регистрирани са 32 пътнотранспортни произшествия с участие на млади
хора, 4 са случаите, в които потърпевши са младежи на възраст между 15 и 29 години.
От съществено значение за ограничаване на младежката престъпност е изготвянето на
конкретен оперативен план за превенция на противообществените прояви сред младите с
участието на различните институции работещи с младежи от всички възрастови граници –
както непълнолетни, така и пълнолетни.
Като ефективни мерки могат да се посочат организирането на информационни и
образователни кампании насочени към младите хора, в това число и дейности за
осмисляне на свободното време, насърчаване на спорта, участие в неформални обучения и
клубове по интереси.
Нужно е също така община Исперих да осигури възможност за реализиране на
пробационни мерки за младежи, осъдени да положат труд в полза на обществото, както и
да осигури възможност за включване на тези младежи в обучителни програми и дейности
на различни обществени организации.
6.3. Ученици с изявени дарби.
Таблица 11: Брой деца/ученици с изявени дарби, класирани в национални и международни
конкурси, олимпиади и състезания. Справка по детски градини и училища през учебната
2015/2016 г.

1.

с. Яким Груево

ДГ „Осми март“

Брой деца/ученици,
класирани в
олимпиади, състезания
и конкурси
1

2.

с. Г. Поровец

ДГ ”Незабравка“

2

3.

гр. Исперих

ОУ „Христо Ботев“

55

4.

с. Лудогорци

ОУ „Христо Ботев“

17

5.

с. Китанчево

ОУ ,,Христо Ботев“

3

6.

с. Вазово

ОУ ”Н.Вапцаров“

5

7.

Исперих

ОУ „Васил Априлов“

8.

гр. Исперих

ПГ ,,Васил Левски“

№

Населено място

Институция

9 – национално ниво
2 – международно
3

7. Състояние и предизвикателства пред общата и допълнителната подкрепа за
личностното развитие на децата и учениците.
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7.1. Дейности на учебните заведения и общинска администрация в подкрепа на
личностното развитие на децата и учениците.
Децата и учениците в община Исперих получават следните видове обща подкрепа за
личностно развитие по смисъла на чл. 178, ал.1 от ЗПУО:
• екипна работа между учителите – основно организационно средство за
интелектуално, емоционално, социално, морално и физическо развитие на децата;
• допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона –
осигуряване условия за допълнително обучение на учениците съобразно индивидуалните
им интереси и потребности с цел развиване на способностите им, инициативността и
предприемчивостта им; често се осъществява благодарение на одобрени проекти към
МОН;
• допълнителни модули за деца, които не владеят български език – поради
наличието на деца билингви, основен приоритет в работата на педагозите е осигуряванет
на допълнително обучение за усвояването на българския книжовен език с цел
подпомагане на образователната интеграция (Глава втора от ЗПУО);
• консултации по учебни предмети;
• занимания по интереси – осигурени са допълнителни дейности в градските детски
градини и училища: изучаване на английски и руски език, балетно изкуство и др.;
• библиотечно-информационно обслужване – необходимо е осъвременяване на
библиотечно-информационното обслужване с цел то да стане привлекателно и желано
място от учениците;
• грижа за здравето – осигурява се въз основа на информация от родителя за
здравословното състояние на детето/ученика и за проведени медицински изследвания и
консултации;
• поощряване с морални и материални награди – при постигнати добри постижения
в обучението, в заниманията по интереси и за участие в конкурси и състезания;
• дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение –
провеждат се тренинги с родители, ролеви игри с децата за разпознаване и овладяване на
различните емоции, усвояване на определен модел на поведение и др.;
• ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения –
осигуряване на консултации и допълнително обучение по учебни предмети при условията
на ЗПУО;
• логопедична работа – при установяване на необходимост.
7.2. Дейности на Центрове за подкрепа на личностното развитие на децата и
учениците.
В община Исперих няма Центрове за подкрепа на личностното развитие на децата и
учениците. Подпомагането на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици
със специални образователни потребности се осъществява от Регионалния център за
подкрепа на процеса на приобщаващо образование в гр. Разград.

7.3. Социални услуги в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците.
7.3.1. Дневен център за деца и/или възрастни с увреждания (ДЦДВУ), гр. Исперих.
На територията на община Исперих функционира Дневен център за деца и/или
възрастни с увреждания. Към 31.10.2016 г. услугата се ползва от 40 заболявания,
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удостоверени с ТЕЛК решение. Пред Центъра има изградена рампа за придвижване с
инвалидни колички, както и пригодено място за извеждане на разходка. На потребителите
с тежки физически увреждания е осигурен специализиран транспорт – извозване от дома
до Центъра и обратно. Предлага се междинна закуска и обяд на потребителите с
целодневен престой. Центърът предлага комплекс от социални услуги: назначен е екип от
специалисти – рехабилитатор, трудотерапевт, логопед, психолог, педагог, медицинско
лице, социален работник, възпитатели, детегледачки. Специалистите работят комплексно
за възстановяване на изгубени социални умения, придобиване на трудови и битови
умения, оказват консултативна помощ и подкрепа на семействата с цел ограничаване на
социалната изолация и интегрирането им в обществото.
7.3.2. Център за обществена подкрепа към КСУДС „Лудогорие“ гр. Исперих.
Центърът за обществена подкрепа предлага комплекс от социални услуги за деца в риск
и техните семейства.
Основните цели на работа са превенция от отпадане на децата от училище: децата
получават съдействие за получаване на образование, за развиване на творческите
способности; децата със СОП се включват в групови дейности, оказва им се помощ да се
впишат в социалната среда; провеждат се информационни срещи и обучения за деца,
родители и учители по теми, свързани с проблемното поведение и неговото коригиране и
др.; прави се оценка на риска; оценка на родителския капацитет; оказва се психологическа
и педагогическа подкрепа на деца, жертви на насилие, работи се активно с деца с
агресивно поведение.
Капацитетът на центъра за обществена подкрепа е 40 места. Към месец октомври 2016
г. социалните работници работят по 50 случая на деца, от които 19 са момичета, а 31 –
момчета.
7.4. Дейности на читалища и спортни клубове в подкрепа за личностното развитие
на децата и учениците.
7.4.1. Читалища
В читалище „Съзнание 1891“ гр. Исперих се предоставя възможност на децата и
учениците да развиват своите интереси в областта на танците, музиката, театралното и
изобразително изкуство. Към читалището дейност развиват:
 две школи по пиано;
 група за народни танци;
 школа за свободни танци;
 танцова школа „Форте“;
 група за народни песни „Детелина“;
 вокална група „Теменуга“;
 творческа трупа „Веселяци“;
 кръжок „Изобразително изкуство“;
 кръжок „Бит и традиция“.
7.4.2. Спортни клубове
Спортни клубове на територията на общината:
 спортен клуб „Борба и сумо“;
 спортен клуб по вдигане на тежести;
 коло-клуб „Димитровец“;
 волейболен клуб „Хан Аспарух“;
 спортен клуб „Херкулес“ – силов трибой;
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баскетболен клуб „Ахинора“;
футболни клубове в гр. Исперих, с. Тодорово, с. Подайва, с. Лъвино, с. Йонково.

7.5. Работа по проекти като част от общата и допълнителна подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците.
Детските градини и училищата на територията на община Исперих реализират
възможностите за участие в национални и европейски проекти и програми, повечето от
които са с цел намаляване на неравенството и социалното изключване на уязвимите групи
в общината.
На 30.04.2016 г. приключи изпълнението на Проект ,,BG06-218 „Превенция и
реинтеграция на деца в риск“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“. Основна цел
на проекта беше по-добра подготовка за училище за деца в уязвимо положение, по-добри
социални умения на децата на възраст между 3 и 6 години и по-добри езикови умения
при деца, говорещи различен от българския език. В проекта бяха обхванати деца от
местната общност, деца в риск, представители на социално слабите, включително
ромската етническа група, изложени повече от останалите на риск от социално
изключване и бедност, деца, живеещи в малки и отдалечени населени места. Дейностите
по проекта стартираха в осем детски градини на територията на община Исперих и бяха
включени 19 педагози от осемте детски градини, двама ромски образователни медиатори,
психолог и логопед, които активно участваха в изпълнението на проектните дейности.
През учебната 2015-2016 година детски градини бяха включени в проект „Готови за
училище“. По проекта се покриваха такси за детска градина за семейства от уязвими
общности с деца от 3 до 6-годишна възраст, с цел увеличаване на записването и
посещаемостта на децата в детските градини, подобряване на познавателните и социални
умения, повишаване на тяхната училищна готовност, което да доведе до увеличаване
шансовете им за по-добро образование и по-добри работни места в бъдеще.
Във всички училища на територията на общината учениците са включени в групи за
извънкласни дейности по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите
на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
ОУ „Христо Ботев“, гр. Исперих работи по проект „I know my responsibilities (Знам
отговорностите си)”, чиято цел е да се подчертае чувството за отговорност на учениците
чрез използване на педагогически практики.
ОУ „Христо Ботев” гр. Исперих е партньор на Община Исперих по проект
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община
Исперих”, съфинансиран от Европейския съюз. Целта на проекта е привличане и
задържане на учениците в училище през учебната година чрез желанието им да
практикуват любими спортове и чрез включването им в допълнителни извънучилищни
занимания.
„Училищен плод“ – основната цел, която е заложена в прилагането на схема
„Училищен плод”, е грижата за здравето на децата, а именно да се увеличи делът на
плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят
хранителните им навици.
„Училищно мляко“ – схемата се прилага с цел да се насърчат здравословни
хранителни навици още в най-ранна възраст.
7.6. Дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Разград.
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Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област
Разград (РЦПППО – Разград) оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие на 44
деца и ученици със специални образователни потребности в 5 учебни заведения в община
Исперих. Тези деца и ученици се обучават в общообразователните училища и детски
градини съвместно със своите връстници.
Таблица 12: Училища, в които се обучават ученици със СОП, подпомагани от

РЦПППО – Разград, на територията на община Исперих:
Брой
Община

Детска градина/ училище

Брой деца/

деца/

ученици

ученици
общо

Исперих

гр. Исперих ОУ „Христо Ботев”

7

гр. Исперих ПГ по СС „Хан Аспарух”

18

с. Тодорово ОУ „Васил Левски”

3

с. Китанчево ОУ „Христо Ботев”

2

с. Подайва ОУ „Отец Паисий”

14

44

РЦПППО – Разград осигурява следните специалисти:
 19 ресурсни учители;
 психолози;
 логопеди.
Налице е недостиг на логопеди и психолози, а също и на ресурсни учители в помалките общини.
РЦПППО – Разград осигурява ресурсно подпомагане за деца от всички групи в
детските градини и всички класове в училищата.
След направени заявки от директорите на съответните училища за допълнителната
подкрепа на учениците в община Исперих Регионален център за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование – Разград (РЦПППО) е осигурил следните
специалисти:




– 3-ма ресурсни учители;
– 1 психолог;
– 1 логопед,

от които 4-ма са от община Исперих.
Таблица 13: Справка за учениците по класове – на територията на община Исперих

I кл.

1
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II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

кл.

кл.

кл.

кл.

кл.

кл.

кл.

кл.

кл.

кл.

кл.

2

3

3

3

4

6

4

8

10

–

–

Общо

44

19

–

–

1

–

3

–

–

Специалистите на РЦПППО – Разград работят с деца с различни видове увреждания.
Най-често това са деца с обучителни трудности, умствена изостаналост и хиперкинетични
разстройства.
За по-пълноценната работа с тези деца е необходимо да се сформира екип от
специалисти от ангажираните институции, за да се извърши преглед на образователните
потребности на всяко дете с по-тежки увреждания и да се подберат подходящите форми
на обща подкрепа - индивидуално консултиране; насочване към социална услуга; екипни
срещи
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Общо

Епилепсия

вниманието

Нарушение на активността и

1

Хиперкинетични разстройства

–

развитието

–

Генерализирано разстройство на

3

и юношеската възраст

–

АНИЯ
зрение

–

УВРЕЖД

Нарушено

17

НИ

Увреден слух

ТУИ

Соматични заболявания

УУИ

хидроцефалия

ЛУИ

Синдром на Даун с ЛУИ

ЛОСТ

СЕНЗОР

Физически увреждания, ДЦП

ИЗОСТАНА

Обучителни трудности

УМСТВЕНА

Психични разстройства в детска

Таблица 14: Данни по видове увреждания

44

8. SWOT анализ.
СИЛНИ СТРАНИ
Благоприятна образователна структура на
образованието.
 Разгърната училищна мрежа, гарантираща
равномерен достъп до образование.
 Разгърната мрежа от детски градини,
осигуряваща възможност за пълен обхват на деца в
предучилищна възраст.
 Наличие на действащ механизъм за
финансиране на делегираните от държавата
дейности и местни дейности приходи по бюджета.
 Определен стандарт за издръжка на дете и
ученик за финансиране на делегираните от
държавата дейности.
 Прилагане на Системи за финансово
управление и контрол.
 Разработена система от мерки за
осигуряване на достъпа до образование – безплатен
транспорт; безплатни учебници и учебни помагала
за всички ученици от I до VII клас; безплатни
закуски І-ІV клас.
 Допълнителна работа в училищата с
изоставащи и надарени ученици.
 Прилагане на иновативни методи на работа
в училища и ДГ.
 Създадени разнообразни условия за изява и
участия в конкурси, конференции, олимпиади,
спектакли, състезания, празнични програми,
изложби, открити занимания за всяко дете и
ученик, участващо във формите на извънкласна
дейност.
 Създадена подкрепяща среда за децата и
учениците
със
специални
образователни
потребности – ресурсен център и ресурсни учители,
достъпна архитектурна среда.
 Наличие на условия за квалификации и
вътрешни квалификации на специалистите,
работещи в детските и учебни заведения,
провеждане на открити практики, съвместни
инициативи и партньорство между учебни и детски
заведения.
 Наличие на професионална гимназия и
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СЛАБИ СТРАНИ
Недостатъчен човешки ресурс в детските
градини и училищата за работа с деца със СОП –
психолози,
логопеди,
слухово-речеви
рехабилитатор, рехабилитатор за зрителни
затруднения и други специалисти.
 Обучение
в
слети
паралелки,
затрудняващо обучението.
 Липса на ефективен механизъм за
събиране на информация за учениците в чужбина.
 Липса на интерес и слаба мотивация у
децата от етническите малцинства да посещават
училище.
 Липса на млади педагогически кадри,
резултат от непривлекателност на образователната
професия.
 Липса на възможности за участие на
ЦПЛР в Национални програми на МОН - за
проектно финансиране.
 Агресия и недостатъчни социални умения
за общуване у децата и учениците.
 Неефективност на санкциите, предвидени
в ЗПУО за родители, които не осигуряват
присъствието на децата си в училище и ДГ.
 Недостатъчен сграден фонд и сериозна
необходимост от модернизация.
 Отсъствие на нормативни условия за
допълнително обучение на децата, за които
българският език не е майчин. Необходимост от
повишаване грамотността на учениците.
 Липса на дългосрочна визия за развитие на
местната икономика и на интерес на бизнеса от
реализация на програми в образованието.
 Ниска заинтересованост на родителите.
 Ниска мотивация от страна на учениците
за учене и развитие.
 Лошо качество на материалите и
консумативите.
 Недостатъчно единодействие на част от
педагогическата колегия при поставяне на
изискванията си към учениците, аргументиране на
оценяването на постиженията на учениците.



условия
за
професионално
насочване
на
подрастващите.
 Създадени условия и възможности за
стимулиране постиженията на даровитите деца в
различни дейности, в т. ч. и спорта.
 Осигурен е равен достъп до качествена
предучилищна
подготовка
и
училищно
образование.
 Въведена задължителна предучилищна
подготовка две години преди постъпване в първи
клас.
 Утвърдени правила за прием в първи клас и
създадена организация за целодневно обучение.
 Нов модел на финансиране,основан на
единни разходни стандарти за издръжка на 1
ученик, делегирани бюджети във всички училища.
 Въведени основни компоненти на системата
за национално стандартизирано външно оценяване
– поетапно провеждане на външно оценяване в края
на всеки етап; провеждане на задължителни
държавни зрелостни изпити за всички ученици,
които завършват XII клас.
 Включване на родителите в съвместни
дейности.
 Наличие на педагогически персонал с
висока лична квалификация.
 Наличие на гъвкава организация на
формите и график на занимания, съобразно
свободното време и интереси на участниците.
 Засилени мерки за контрол на отсъствията и
успеха на учениците.
 Реализиране на проекти, финансирани със
средства по различните оперативни програми, за да
се осигури допълнителен финансов ресурс и
дългосрочно положително въздействие върху
местната общност.
ВЪЗМОЖНОСТИ
 Обучение на педагози, педагогически
съветници за работа по проблемите на
ученическата агресия и формиране на социални
умения у подрастващите.
 Осигуряване на подходяща среда и условия
за привличане на млади специалисти с висше
образование и стимулиране на професионалната
мотивация.
 Повишаване на привлекателността и на
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Недостатъчно познаване на нормативната
уредба от страна на част от педагогическия
персонал.
 Все още не се отчитат в достатъчна степен
индивидуалните особености на всяко дете и
насочването на конкретен специалист за неговата
интеграция и специална подготовка.
 Недостатъчен брой обучени учители за
работа с деца със СОП.
 Недобри
материални
условия
в
институциите по отношение на обучението на
деца и ученици със СОП.
 Постоянни и обемни изменения в
нормативната уредба.
 Голям обем нормативни актове, без
конкретни указания, процедури и политика по
прилагането им.
 В началото на учебната 2016/ 2017 година
все още не са утвърдени държавни образователни
стандарти
за
физическата
среда
и
информационното и библиотечно осигуряване на
детските градини, училищата и центровете за
подкрепа за личностно развитие,за приобщаващо
образование.

ЗАПЛАХИ
 Нередовна посещаемост на учебни занятия
– заплаха от отпадане на учениците от училище.
 Миграция на семействата и обезлюдяване
на региона.
 Демографски срив, намаляване броя на
децата и учениците през годините.
 Опасност от закриване на учебни и детски
заведения.
 Трудна събираемост на таксите в детските

качеството на учебния процес и на училищната
среда, както и създаване на подходяща среда за
подкрепа на личностното развитие на учениците.
 Квалификация на учителите за работа с
деца и ученици в риск от отпадане.
 Подобряване
качеството
на
професионалното образование и осигуряване на
условия за по-ефективни връзки с бизнеса.
 Включване на родителите в инициативите
на училища и детски градини и подобряване на
съвместни дейности с тях.
 Сформиране на паралелки с конкретна
насоченост към дадена културно-образователна
област.
 Провеждане
на
по-ефективни
квалификационни форми/дискусии, работа в групи,
споделяне на добри практики/.
 Разработване и управление на проекти.
 Подобряване на здравословното хранене
при ползване на безплатни закуски.
 Осигуряване на столово хранене за
социално-слаби ученици.
 Внедряване на добри европейски практики
в сферата на извънкласните дейности.
 Развитие
на
публично-частното
партньорство.

градини.
 Езикова бариера при деца от етносите,
затрудняваща учебния процес.
 Засилване на диспропорциите в качеството
на образованието между отделните училища и ДГ
/град-село/.
 Намаляващ интерес към учителската
професия
и
като
резултат
застаряващ
педагогически състав. Недостатъчен брой на
младите висококвалифицирани и мотивирани
специалисти в училище.
 Изменения в законовата уредба.
 Недостигащи финансови средства за
осигуряване на подходяща образователна среда,
съгласно държавните образователни изисквания.

9. Изводи от анализа
Община Исперих си поставя следните приоритети:
 поради влошената демографска картина и наличието на групи/паралелки с
минимален и под минималния брой деца/ученици, се налага извършване на оптимизация
в системата на предучилищното и училищното образование в община Исперих;
 повишаване средния брой ученици в паралелка на ниво община чрез ежегодно
оптимизиране на паралелките;
 поетапно намаляване броя на слетите паралелки, с цел подобряване на
образователния процес;
 продължаване осъществяването на целодневна организация на учебния процес като
инструмент за превенция на отпадане от училище, както и за осигуряване на
специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на
потребности и интереси;
 с цел да се отговори на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо
образование за личностно развитие на децата и учениците, да се осигурят условия, както
и екипи от висококвалифицирани специалисти: педагози, психолози, ресурсни учители и
логопеди, които да направят оценка и да осъществят допълнителна подкрепа на деца и
ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация;
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 създаване на подходяща подкрепяща среда за деца със СОП повсеместно –
достъпна архитектурна, обща и специализирана среда, технически средства,
специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
 прилагане на различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО, с цел да се
отговори на потребностите и да се осигури достъп до образование, както и да се
предотврати преждевременно отпадане и ранно напускане на училище;
 повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на
педагогическите специалисти;
 разработване и прилагане на програма за кариерно ориентиране на учениците на
ниво училище; подпомагане на трудовата и професионалната реализация на
завършващите средно образование; да се разработят инструменти за ранно кариерно
ориентиране на застрашените от отпадане ученици, както и адаптиране на инструменти
за целите на кариерното ориентиране на ученици със специални образователни
потребности; да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата
квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на
пазара на труда, за да се повиши мотивацията на учениците да завършат училище;
 създаване на условия за сътрудничество между всички участници в образователния
процес – учебни заведения, органи на местното самоуправление и Регионалното
управление на образование, семействата и общността;
 създаване на партньорска мрежа между Професионалната гимназия и бизнеса в
община Исперих за съвместно прилагане на метода „учене чрез работа”;
 обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура;
 стимулиране на развитието на образователния процес с цел подобряване на
знанията, уменията и възможностите на децата и учениците;
 включване на учениците в групи за допълнителна подготовка;
 разширяване на извънкласните занимания съгласно интересите на учениците и
внедряване на добри европейски практики в тази сфера;
 разработване на съвременни програми за избираеми и факултативни форми за
придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на
учениците;
 обогатяване книжното богатство на библиотеките, за да станат любимо място за
отдих и творчество;
 разработване и актуализиране на законови и подзаконови нормативни документи.

III. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
1. Обща цел, принципи.
1.2. Обща цел.
Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците цели да бъде
осигурена обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на всяко дете и ученик
в община Исперих, съобразно неговите потребности.
1.2. Принципи.
 Създават се условия за разгръщане потенциала на всяко дете и ученик за
личностно развитие, както и за успешна реализация и социализация.
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 На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното
образование се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща
физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията
им.
 Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните
образователни потребности на всяко дете и всеки ученик.
 Осигурява се непосредствен достъп до ресурсите и базирането им в
образователната среда, която е възможно най-близо до децата и учениците.
2. Приоритети, специфични цели, мерки.
 Приоритет 1 Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със
специални образователни потребности и с хронични заболявания.
Специфична цел 1: Интеграция на децата, влизането на децата със специални
образователни потребности /СОП/ в общообразователните училища.
1. Работа с дете и ученик по конкретен случай – за деца със специални образователни
потребности, с хронични заболявания или в риск.;
2. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна
рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически
увреждания;
3. Осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано оборудване,
дидактически материали, методики и специалисти;
4. Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със
сензорни увреждания.
Специфична цел 2: Работа на специалисти от детските градини и училищата с деца
със специални образователни потребности /СОП/ в учебните заведения в общината.
Специфична цел 3: Интеграция и рехабилитация на деца и ученици с увреждания.
Мярка 1: Развитие на социалните услуги за деца и ученици с увреждания.
• Приоритет 2 Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от уязвими
общности и деца в риск.
Специфична цел 1: Гарантиране на равни шансове на всички деца от уязвими
общности за ранно детско развитие.
–
Мярка 1: Осигуряване на подкрепа за ранното детско развитие в семейна и
общностна среда.
–
Мярка 2: Стимулиране посeщаемостта в детски градини.
–
Мярка 3: Осигуряване на достатъчна ранна подготовка за училище.
Специфична цел 2: Обхващане и превенция на отпадането от училище на деца и
ученици от уязвими общности.
–
Мярка 1: Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с
трудности и дефицити в обучението и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция.
Специфична цел 3: Повишаване броя на представители на уязвими етнически
малцинства в средното и висшето образование:
–
Мярка 1: Стимулиране на младежи и родители от уязвими етнически
малцинства за средно и висше образование.
 Приоритет 3: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с
изявени дарби.
Специфична цел 1: Осигуряване условия за развитие на децата и учениците с изявени
дарби.
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–
Мярка 1: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с изявени
дарби в учебните заведения.
–
Мярка 2: Включване в дейности на Центрове в подкрепа за личностно развитие.
–
Мярка 3: Включване в дейности на неправителствени организации, читалища,
спортни клубове.
 Приоритет 4: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
училищата и детските градини.
Специфична цел 1: Създаване на механизми за координация и изпълнение на мерки за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училищата и детските градини.
–
Мярка 1: Създаване на екипи и планове за подкрепа.
1. Създаване на училищна процедура за обобщаване на информацията за децата и
учениците, с цел планиране и реализиране на дейности по интереси, за превенция на
трудностите при учене, допълнителна подготовка, за позитивна дисциплина, за развиване
на дарбите;
2. Създаване на условия за структурирани регулярни дискусии;
3. Привличане на родителите като основни партньори.
Специфична цел 2: Осигуряване подходяща физическа, психологическа и социална
среда за развиване на способностите и уменията на децата и учениците в училищата и
детските градини.
–
Мярка 1: Осигуряване обща подкрепа на децата и учениците:
1. Екипна работа между учителите. Дейности за мотивация.
2. Допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона;
3. Допълнителни модули за деца, които не владеят български език;
4. Консултации по учебни предмети;
5. Кариерно ориентиране на учениците;
6. Занимания по интереси;
7. Библиотечно-информационно обслужване;
8. Грижа за здравето. Превенция на психичното здраве. Превенция на насилието и
тормоза
9. Поощряване с морални и материални награди;
10. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
11. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
12. Логопедична работа.
–
Мярка 2: Създаване на подкрепяща среда.
–
Мярка 3: Реализиране на проекти и инициативи. Участие в национални
програми и проекти като „Ученически практики”, „Твоят час” и др.
 Приоритет 5: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците извън
училищата и детските градини.
За работа с деца и ученици чрез организиране на дейности в свободното им време и
развиване и насърчаване на уменията и способностите на детските таланти, ще се разчита
на читалищата и спортните клубове.
Специфична цел 1: Развитие на интересите, способностите, компетентностите и
изявата на децата и учениците в областта на спорта.
Специфична цел 2: Развитие на интересите, способностите, компетентностите и
изявата на децата и учениците в областта на изкуствата.
Специфична цел 3: Формиране на гражданска, екологична и природозащитна култура,
Специфична цел 4: Подкрепа за кариерното ориентиране на учениците.
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 Приоритет 6: Развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците.
Специфична цел 1: Създаване и функциониране на междуинституционален екип за
координиране на дейностите в подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
–
Мярка 1: Създаване и фуннкциониране на регионален екип за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците към Регионално управление на образованието
гр. Разград.
Специфична цел 2: Реализиране на дейности за повишаване квалификацията на
кадрите в учебните заведения за работа в насока подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците.
–
Мярка 1: Обучения за повишаване квалификацията на кадрите в учебните
заведения за работа в насока подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
–
Мярка 2: Обмен на опит за повишаване квалификацията на кадрите в учебните
заведения за работа в насока подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
IV. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПОДКРЕПА ЗА
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ РАЗГРАД
1. Звено за мониторинг и оценка на Стратегията.
Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община
Исперих е стратегически документ за прилагане на секторна политика в сферата на
образованието на ниво община.
Реализацията на Стратегията би следвало да се възприема като непрекъснат процес на
наблюдение, оценка и актуализация, анализ и адаптиране на съществуващите насоки за
развитие и дейности към новите обстоятелства.
Ключова фаза на стратегическото планиране е мониторингът, който включва
наблюдението, оценката и контрола на реализацията на заложените цели и изпълнението
на планираните дейности в Стратегията.
Ролята на мониториращ местен орган се изпълнява от Дирекция „Хуманитарни
дейности“ в Общинска администрация Исперих.
2. Критерии за оценка.
Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община
Исперих се оценява, като се използват определени критерии за нейното изпълнение.
Използваните критерии имат ключово значение за извършване на обективна последваща
оценка на цялостното изпълнение на стратегията. Критериите за оценка на изпълнението
на Общинската стратегия са свързани с въздействието и постигането на целите и
приоритети за устойчиво интегрирано развитие на общината и служат за качествени и
количествени оценки от гледна точка на:
1. адекватност на нуждите от развитие и съответствие с политиката в сферата на
образованието в страната и в ЕС;
2. реалистичност и приложимост по отношение състоянието и очакваните промени в
социално-икономическия профил на общината в сравнение с други общини от съответния
район и по отношение на средните показатели в страната;
3. политическа и социална ангажираност, капацитет на институциите и партньорите за
прилагане на политиката за устойчиво развитие в сферата на образованието;
4. ефективност на стратегията за постигане на желаните резултати и въздействие;
5. ефикасност на използваните финансови ресурси за постигане на целите и
приоритетите за регионално развитие;
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6. устойчивост и възможности социално-икономическите и институционалните ефекти
от изпълнението на стратегията да продължат в средносрочен или дългосрочен период от
време.
3. Индикатори за наблюдение на реализацията на Стратегията за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Исперих.
За отчитане на напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие
на областта, както и за упражняване на контрол върху изпълнението на Стратегията за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Исперих, са дефинирани
критерии за оценка – система от качествени и количествени индикатори.
3.1. Качествени индикатори.
Kачествените критерии се отнасят до нормите и стандартите, които характеризират
качеството на изпълнение на целите и приоритетите във важните за областта тематични
рамки на икономическите, социалните, териториалните, политическите и екологическите
условия и изисквания:
 Доколко и как стратегията допринася за трансформиране на целите и приоритетите в
стратегическите и планови документи от по-горните нива (европейско и национално) и
съобразяването им със специфичните характеристики на района;
 Какви възможности предлага реализацията на стратегията за отразяване на важни
приоритети и проекти;
 До каква степен силните и слаби страни на района, съществуващият потенциал,
неоползотворени възможности и вероятните заплахи са обект на реализираните в рамките
на стратегията действия;
 Доколко стратегията допринася за намаляване на диспропорциите в социалната
сфера чрез развитие и реализация на човешкия капитал;
3.2. Количествени индикатори.
В стратегическата част на документа са изведени и количествени индикатори,
проследяващи изпълнението на приоритетите на Стратегията.
Приоритет 1 Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални
образователни потребности и с хронични заболявания.
 Брой деца и ученици със СОП с осигурена допълнителна подкрепа;
 Брой деца и ученици със СОП с осигурена допълнителна подкрепа от Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Разград;
 Брой деца и ученици със СОП с осигурена допълнителна подкрепа в рамките на
проект „Включващо образование” и брой училища, включени в проекта;
 Брой деца и ученици със СОП с осигурена допълнителна подкрепа от други
институции;
 Брой ресурсни учители, психолози и логопеди, работещи с деца със СОП;
 Брой социални услуги, които се използват от деца със СОП;
 Брой деца, ползващи социални услуги;
 Брой учебни заведения с осигурен достъп за хора с увреждания;
 Брой учебни заведения с предприети мерки за осигуряване на достъпна среда.
Приоритет 2 Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от уязвими
общности и деца в риск.
 Брой създадени общностни центрове в квартали на уязвими общности;
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 Брой деца и семейства получили услуги;
 Брой реализирани дейности за намаляване на разходните бариери за семейства без
или с ниски доходи;
 Брой назначени асистенти от съответните уязвими общности в детските градини;
 Процент на обхванатите подлежащи в подготвителни класове;
 Брой деца с осигурени допълнителни часове в подготвителните класове за усвояване
на български език и на социални умения;
 Брой назначени образователни медиатори;
 Брой ученици от уязвими общности с осигурени учебници, разходи за транспорт и
на стипендии;
 Брой въведени нови методи за обучение;
 Брой училища с въведена целодневна организация на учебен процес до 7 клас;
 Брой училища с извънкласни форми на обучение;
 Брой осигурени ресурсни учители;
 Брой деца, обхванати в извънучилищни развиващи дейности;
 Брой проведени срещи с родители за намаляване на общностния натиск за ранни
женитби;
 Брой реализирани кампании в общността за намаляване на общностния натиск за
ранни женитби;
 Брой застрашени от отпадане ученици, представители на уязвими общности,
ползващи услуги на индивидуални ментори;
 Брой проведени училищни кампании;
 Брой създадени извънучилищни дейности;
 Брой учители и служители, преминали обучение за работа в мултикултурна среда.
 Брой учители, директори, служители и ученици, преминали обучение за
разпознаване на признаци на домашно насилие и за правилна реакция в случай на
констатиране на такива случаи;
 Брой съвместни дейности на училищата и регионалния представител на КЗД;
 Брой проведени кампании за нетърпимост на всичките форми на дискриминация и
нетолерантност.
Приоритет 3: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с изявени
дарби.
 Брой ученици с изявени дарби, получили подкрепа от неправителствени
организации, читалища, спортни клубове;
 Брой ученици, участвали в състезания, конкурси и олимпиади;
 Брой ученици, класирани на призови места на състезания, конкурси и олимпиади.
Приоритет 4: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
училищата и детските градини.
 Брой учебни заведения със създадени екипи за подкрепа;
 Брой учебни заведения със създадени планове за подкрепа;
 Брой учебни заведения, осигуряващи обща подкрепа на децата и учениците;
 Брой форми на обща подкрепа за децата и учениците по учебни заведения;
 Брой деца и ученици, получаващи обща подкрепа;
 Брой училища, включени в проект „Ученически практики”;
 Брой ученици, включени в проект „Ученически практики”;
 Брой училища, включени в проект „Твоят час”;
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 Брой ученици, включени в проект „Твоят час”.
 Брой други проекти, в които са включени учебните завадения;
 Брой учебни заведения, включени в други проекти;
 Брой ученици, включени в други проекти;
 Брой учебни заведения, осигуряващи допълнително обучение по учебни предмети и
брой ученици, включени в него;
 Брой учебни заведения, осигуряващи занимания в допълнителни модули за деца,
които не владеят български език и брой деца, включени в тях;
 Брой учебни заведения, осигуряващи консултации по учебни предмети за ученици и
брой ученици, включени в тях;
 Брой ученици, използвали услуги за кариерно ориентиране;
 Брой ученици, използващи услуги на библиотечно-информационно обслужване;
 Брой учебни заведения с осигурено медицинско лице;
 Брой ученици, настанени в общежитие;
 Брой на учениците, получаващи стипендия;
 Брой ученици, поощрени с морални и материални награди;
 Брой учители, директори, служители и ученици, преминали обучение за
разпознаване на признаци на домашно насилие и за правилна реакция в случай на
констатиране на такива случаи;
 Процент на децата със СОП, ползващи услуги на логопед.
Приоритет 5: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците извън
училищата и детските градини.
 Брой проекти и инициативи за извънкласна дейност;
 Брой деца и ученици, участващи в проекти и инициативи за извънкласна дейност;
 Брой неправителствени организации, читалища и спортни клубове, работещи с деца
и ученици;
 Брой деца и ученици, включени в инициативи и проекти на неправителствени
организации, читалища, спортни клубове и др.
Приоритет 6: Развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностното развитие
на децата и учениците.
 Брой работни срещи на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците към Регионално управление на образованието, гр. Разград;
 Брой организирани обучения за повишаване квалификацията на кадрите в учебните
заведения за работа в насока подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
 Брой преподаватели в учебни заведения, преминали обучения за повишаване
квалификацията за работа в насока подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците;
 Брой посещения и работни срещи за обмен на опит в насока подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците;
 Брой проекти за повишаване квалификацията на кадрите в учебните заведения за
работа в насока подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и брой участници
в тях.
V. ФИНАНСОВИ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРАТЕГИЯТА.
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Основното финансиране на училищата, работещи в системата на делегирани бюджети е
държавната субсидия, определена по единни разходни стандарти. Стандарта за училища е
определен на база брой ученици. Със стандарта се финансират разходите за
възнаграждения и осигуровки, издръжка, а от 2011 г. и разходи за поддръжка на
материалната база.
Допълнително финансиране се отпуска с Постановления на Министерски съвет, Писма
от Министерство на финансите (ФО), финансиране или трансфери от министерства и
ведомства по изпълнението на съвместни проекти и национални програми,
съфинансирани от Европейския съюз. Тези средства принципно имат строго целеви
характер или правила за разходване, определени по законов ред, инструкции или правила.
Разходването следва да отговаря на определения вид, размер и други конкретни условия.
Собствените приходи за училищата от община Исперих се реализират основно от
приходите от собствени земеделски земи, и реализация на продукция и услуги от
практическо обучение.
Даренията са начин за привличане на външни ресурси за дейности в училищата. Чрез
тях се модернизира материалната база, набавят се необходимите материали и пособия за
нормалното функциониране на образователно – възпитателния процес.
Средствата са съобразени със заявените потребности на училищата и размерът им
ежегодно се определя с Решение на МС.
Общинският съвет има право да допълва финансирането на делегирани от държавата
дейности, за сметка на общински приходи от местни данъци и такси и други данъчни и
неданъчни приходи. По този начин, общината има възможност да влага средства в
усъвършенстването и развитието на образователната система.
Повечето от услугите, предлагани от общината, са държавно-делегирани. Разходите за
ДДД се изчисляват по единни стандарти, които включват броя на персонала и размера на
заплащането му и разходите за веществена издръжка.
Основната част от финансирането на дейностите от Стратегията ще бъде от бюджетите
на учебните заведения.
За финансиране реализирането на мерки от Стратегията може да се кандидатства с
проектни предложения по следните програми:
 Оперативни програми: ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 –
2020 г.; ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и ОП „Региони в растеж” 2014
– 2020 г.;
 Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., вкл. с проекти,
финансирани от Местни инициативни групи;
 национални програми като: кампания „За чиста околна среда“ на ПУДООС,
програми на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства (ЦОИДУЕМ) и др.
 програми на Министерство на образованието и науката – Национална програма
„Ученически олимпиади и състезания”, Национална програма „Оптимизация на
училищната мрежа”, Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна
среда”, Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
системата на предучилищното и училищното образование”, Национална програма
„Достъпно и сигурно училище“, Национална програма „Развитие на педагогическите
специалисти“, Национална програма „Без свободен час в училище” и др.
 програми на Министерство на младежта и спорта – Национална програма за
младежта (например разкриване на Младежки информационно-консултантски център),
програма „Развитие на спорта на учащите”, програма „Спорт за децата в детските
градини”, програма „Спорт за деца в риск”, програма „Децата и спортният клуб”,
програма „Научи се да плуваш”, Програма „Спорт за децата в свободното време” и др.
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 международни програми: Интеррег Европа 2014-2020 г., Програма „Дунав” 20142020 г., Българо-швейцарска програма за сътрудничество; Програма за хуманитарна
помощ на САЩ; Програма на правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна
помощ за проекти на местно равнище и др.
Дейности от Стратегията може да се реализират и чрез участие в национални проекти
като проект „Твоят час”, проект „Ученически практики” и др.
Дейностите от Стратегията може да се реализират и със собствени средства на
общината, както и с целеви средства от Републиканския бюджет.

VI. КОМУНИКАЦИОННА ПРОГРАМА.
Комуникационната програма се основава на следните основни принципи:
 Прозрачност – информиране на обществеността за изпълнението на дейностите по
Общинската стратегия;
 Координация с други стратегии, програми, планове за развитие, изпълнявани от
държавната и местната власт;
 Позитивност на комуникационните послания – изграждане на климат на доверие
и съпричастие с всички заинтересовани страни, с оглед ефективното изпълнение на
Стратегията;
 Широко междуобщинско и междусекторно партньорство, сътрудничество и
екипност в комуникационния обмен;
 Достъпност на информацията – достигане на комуникиращата информация до найголям брой заинтересовани лица;
 Информация за дейностите, заложени в Стратегията, ще може да се получи от
страницата на Община Исперих.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците трябва да осигурява
подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и
уменията им и за пълноценното им участие в общността на детската градина и на
училището. Тя трябва да се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни
потребности на всяко дете и на всеки ученик и чрез включване на ресурси, насочени към
премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за
равноправен старт на децата и учениците в социалния живот и пълноценна личностна
реализация.
Подкрепата извежда на преден план сътрудничеството и загрижеността между
всички участници в процеса на приобщаващото образование, за да се превърне детската
градина/училището в територия с позитивен психоклимат, в среда на взаимно доверие и
емоционално благополучие за изява на всяка индивидуалност.
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Съгласувал:
Атанас Дончев,
Началник на РУО – гр. Разград

План за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици от
община Исперих за 2017 година
№

I.

Задача

1.

2.

Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа, съобразена със
индивидуалните образователни потребности на децата и учениците

3.

Предоставяне на комплексна психо-социална рехабилитация, подпомагаща
пълноценното приобщаване на деца и ученици със СОП

4.

Осигуряване на достъпна физическа и архитектурна среда, отговаряща на
потребностите на деца и ученици със СОП и хронични заболявания

5.

Развитие на социалните услуги за деца с увреждания

6.

Поддържане на добра междуинституционална координация в областта на
приобщаващото образование

1.
174

Срок на изпълнение

Подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни потребности и хронични
заболявания
Индивидуален подход при предоставяне на допълнителна подкрепа за деца
и ученици със специални образователни потребности

II.

Ангажирани
институции

Училища
Детски градини
РЦПППО
Училища
Детски градини
Община Исперих
РЦПППО
Училища
Детски градини
РЦПППО
Община Исперих
Училища
Детски градини
Община Исперих
ДЦДМУ
Община Исперих
Училища
Детски градини
РУО
РЦПППО
Община Исперих

Подкрепа за личностно развитие на деца от уязвими общности и деца в риск
Осигуряване на подкрепа при отглеждането, възпитанието и

Детски градини

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.
2017 г.

2017 г.

социализацията на деца в предучилищна възраст от уязвимите групи

2.

Мотивиране и приобщаване на деца и ученици от уязвимите общности към
образователния процес

3.

Подобряване на механизмите за проследяване на подлежащите на
задължително предучилищно и училищно образование

4.

Подобряване на сътрудничеството с родителската общност

5.

Изпълняване на програми за превенция на ранното напускане на училище

6.

Изпълняване на програми за превенция на насилието и преодоляване на
проблемното поведение в училище

7.

Усъвършенстване на образователните условия за работа в мултикултурна
среда

III.
1.

2.

Стимулиране на творческите заложби на деца и ученици чрез осигуряване
на възможност за изяви на местно, регионално и национално ниво

3.

Поддържане и създаване на спортни клубове с оглед подобряването на
извънкласната и извънучилищната спортна дейност

1.
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Община Исперих
РУО
Училища
Детски градини
Училища
Детски градини
Училища
Детски градини
Училища
Детски градини
Община Исперих

2017 г.

2017 г.

2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.

Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби
Финансово подпомагане и стимулиране на деца и ученици по условията и
реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

IV.

ОЗД
ЦОП
Община Исперих
Детски градини
Училища
ЦОП
Община Исперих

Училища
Детски градини
Община Исперих
Училища
Детски градини
Читалища
Община Исперих
Училища
Спортни клубове
Община Исперих

2017 г.

2017г.

2017 г.

Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици по училища и детски градини
Създаване на координиращи екипи за организиране и координиране на

Училища

процеса на осигуряване на обща и допълнителна подкрепа

Детски градини
2017 г.

2.
3.
4.

V.
1.

Предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие, насочена към
развитие на потенциала на всяко дете и ученик
Предоставяне на обща подкрепа, насочена към превенция на обучителните
затруднения след установени индивидуални потребности
Осигуряване на подкрепяща среда за реализиране на дейности по общата
подкрепа за личностно развитие

Увеличаване на възможностите за участие на децата и учениците в
различни спортни, културни дейности и клубове по интереси
Увеличаване на участието на децата и учениците в състезания, конкурси,
фестивали, изложения, форуми, концерти и развлекателни програми

3.

Мотивиране на децата и учениците за активно включване и участие в
дейността на институциите

4.

Развитие на междукултурния и международния диалог

2017 г.
2017 г.

Читалища
Спортни клубове
Община Исперих
Читалища
Спортни клубове
Община Исперих
Институции
Община Исперих
Читалища
Община Исперих

2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.

Развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

1.

Повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на
педагогическите специалисти

2

Участие на педагогическите специалисти в програми за обмен на опит и
добри практики
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2017 г.

Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците извън училищата и детските градини

2.

VI.

Училища
Детски градини
Училища
Детски градини
Училища
Детски градини
Община Исперих

Училища
Детски градини
РЦПППО
Община Исперих
Училища
Детски градини
РЦПППО
Община Исперих

2017 г.

2017 г.

ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от д-р Абдулах Заргар – Управител на „ МБАЛ –
Исперих” ЕООД.
Относно: Приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната ще бъде представена от главния счетоводител на «МБАЛ – Исперих»
ЕООД г-н Дурмушали.
Заповядайте.
Метин Дурмушали – главен счетоводител на «МБАЛ – Исперих» ЕООД.
Уважаеми общински съветници,
„МБАЛ- Исперих” ЕООД, гр. Исперих приключи 2016 г. с отрицателен счетоводен
финансов резултат в размер на 148 хил. лв.
Собственият капитал на „МБАЛ- Исперих” ЕООД- гр. Исперих при учредяването е
296 хил. лв. разпределен на 29 620 дяла всеки един от 10 лв. С решение №13 по протокол
№3 от 26.11.2015 г. от заседание на Об.С Исперих, капиталът на дружеството е увеличен
на 1 973 020 лв. разпределен на 197 302 дяла, всеки един от които е в размер на 10 лв.
Дружеството няма съучастия в капиталите на други предприятия.
Структурата на собствения капитал е както следва:
В хил. лв.

Собствен капитал
в т.ч. записан
Резерви
Неразпр.печалба от
минали години
Непокрита загуба от
минали години
Текуща печалба/загуба

2016 год.

2015 год.

2014 год.

1921
1973
148

2 069
1 973
148

444
296
136

0

0

-52

0

-305

-148

-52
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Съгласно изготвен Отчет за приходите и разходите (ОПР) към 31.12.2016 г.,
отрицателният счетоводен резултат в размер на - 148 хил. лв. е формиран от разликата
между реализираните приходи в размер на 2 660 хил. лв. и 2 808 хил. лв. разходи.
Финансирането на лечебното заведение се осъществява от няколко източника:
Министерство на здравеопазването, РЗОК- Разград, Община Исперих, собствени приходи,
дарения на лекарствени средства и други. Основен дял в приходите има РЗОК- Разград с
90 % от всички реализирани приходи.
Структурата на приходите и разходите има следния вид:
Вид
По договор с РЗОК- Разград
Приходи от населението
177

Приходи
хил. лв
2 383
60

Вид
Суровини и материали
Външни услуги

Разходи
хил. лв
379
311

в т.ч потр.такси
в т.ч платени услуги
Наеми
в т.ч. наем помещение
в т.ч. преф. ел. енергия
в т.ч. преф. вода
в т.ч. преф- топлоенергия
в т.ч. стерилизац. и изп.
в т.ч. наем апаратура
Субсидия за болници в
отдалечени и рискови райони
Финансиране от АЗ/ДБТ
Исперих - програми
Финансиране други
Други приходи
ОБЩО

46
14
40
28
6
2
2
1
1

Възнаграждения
Осигуровки
Амортизации
Финансови разходи
Други
Данъци от печалбата

1657
296
141
5
21
-2

ОБЩО

2808

106
22
48
1
2660

Ръководството определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето
на финансовия отчет за 2016 г. на базата на принципа за
„ действащо
предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават следните финансови
показатели:
година
№
Финансово икономически показатели
2016
2015
1 Финансов резултат
-148
-52
2 Нетен размер на приходите от продажби
2444
2536
3 Собствен капитал
1921
2069
4 Пасиви
375
332
5 Обща сума на активите
2973
3008
6 Приходи
2660
2772
7 Разходи
2810
2834
8 Рентабилност на приходите от продажби
-0,06
-0,02
9 Рентабилност на собствения капитал
-0,08
-0,03
10 Рентабилност на пасивите
-0,39
-0,16
11 Коефициент за ефективност на разходите
0,95
0,98
12 Коефициент за ефективност на приходите
1,06
1,02
13 Коефициент на обща ликвидност
1,64
1,98
14 Коефициент на бърза ликвидност
1,37
1,67
15 Коефициент на абсолютна ликвидност
0,82
1,01
16 Коефициент на финансова автономност
5,12
6,23
17 Коефициент на задлъжнялост
0,20
0,16
Относително значителен ефект върху финансовия резултат оказват разходите за
амортизации на ДМА придобити по проект „Подобряване възможностите за долекуване
на населението на Община Исперих чрез модернизация на „МБАЛ- Исперих” в размер на
141 хил. лв. По този проект лечебното заведение се сдоби с медицинска апаратура за 1 063
хил. лв. и СМР на стойност 614 хил. лв.
С цел преодоляване на потенциалния риск от възникване на затруднения от
забавени плащания, с оглед лимитираното заплащане за извършена дейност по клинични
пътеки, „МБАЛ- Исперих” ЕООД има договорена кредитна линия с ТБ Инвестбанк АД в
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размер на 150 хил. лв. при условия на револвиране. Срокът на действие на договора
изтича на 26.05.2017 г. Към 31.12.2016 г. дружеството не е използвало кредитни средства
от разрешения лимит.
През 2016 г. между Министерство на Здравеопазването и лечебното заведение се
сключи договор за субсидиране на лечебни заведения в отдалечени и труднодостъпни
райони в размер на 105 949 лв. /За 2014 г. -130 699 лв.; за 2015- 102 696 лв./ Към
31.12.2016 г. сумата е изцяло преведена от Министерството. За 2017 г. размера на
субсидията по същата методика се запазва- 105 949 лв.
През 2016 г. лечебното заведение продължава да се финансира от Агенцията по
заетостта, чрез ДБТ- Исперих по 3 програми за заетост:
- „ПОЗПБЛ”- 5 санитари;
-„Национален план за действие по заетостта- чл.41”- 1 правен сътрудник;
-„ ЗОХТУ” – 1 Работник, озеленяване;
Агенцията по заетостта възстановява извършените разходи за заплати и осигуровки.
От трите програми са реализирани приходи в размер на 22 хил. лв.
През отчетната 2016 г. Община Исперих финансира изграждането на
пожароизвестителна инсталация към сградния фонд на лечебното заведение в размер на
40 хил. лв.
Съгласно изготвения Счетоводен баланс, общо активите на дружеството са 2 973
хил. лв., от които 2 346 хил. лв. са ДМА, 12 хил. лв отсрочени данъци, 103 хил. лв.
материални запаси, 203 хил.лв. вземания и парични средства в размер на 309 хил. лв.
Задълженията на лечебното заведение са в размер на 375 хил. лв., които са изцяло
краткосрочни със следната структура:
- Задължения към доставчици- 91 хил. лв.
в т. ч. доставчици на медикаменти и мед. консумативи- 47 хил. лв.
-Задължения към персонала- 202 хил. лв., представляващи заплати за м.12.2016 г.,
които са изплатени м.01.2017 г. и неизползвани отпуски;
- Осигуровки и данък общ доход, свързани със заплати на персоналалв., които са платени м.01.2017 г.
- Данъци и такси по ЗМДТ

68 хил.
9 хил. лв.

- Други задължения под формата на гаранции по сключени договори и други- 5 хил.
лв.;
Към 31.12.016 г. дружеството няма задължения към НАП.
Годишният финансов
отчет за 2016 г.е заверен от г-жа Недялка Радева Михнева- д.е.с. диплома № 0438 .
Във връзка с горепосоченото, предлагам Общинският съвет да вземе следните
решения:
1. Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД за 2016 година.
2. Текущата загуба в размер на 148 493,55 лв. да бъде отнесена в непокрита загуба от
минали години.
3. Дава съгласие „МБАЛ – Исперих“ ЕООД да сключи нов договор за банков кредит за
оборотни средства в следните параметри:
- за срок до 18 месеца
- Размер - до 150 000 лв. за оборотни средства.
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4. Дава съгласие за обезпечаване на кредита с учредяване на залог по действащи и
бъдещи договори с НЗОК , учредяване на залог върху вземане по банкова сметка на
„МБАЛ –Исперих” ЕООД и/ или на медицинска апаратура, собственост на
дружеството, включена в списъка за дълготрайните активи
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Моля, за становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 22.05.2017 г. от 14.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
6
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на
22.05.2017 г. от 18.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища към проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме първо Решението, с което приемаме годишния финансов отчет на
„МБАЛ – Исперих“ ЕООД за 2016 година
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 350
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във
връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ
Р Е Ш И:
1. Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД за 2016 година.
2. Текущата загуба в размер на 148 493,55 лв. да бъде отнесена в непокрита загуба от
минали години.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на следващото решение, а именнно:
На основание чл 21, ал.1, т.8 и във връзка с чл. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА
1. Общински съвет Исперих дава съгласие „МБАЛ – Исперих“ ЕООД да сключи
нов договор за банков кредит за оборотни средства в следните параметри:
- за срок до 18 месеца
- Размер - до 150 000 лв. за оборотни средства.
2.Дава съгласие за обезпечаване на кредита с учредяване на залог по действащи и
бъдещи договори с НЗОК , учредяване на залог върху вземане по банкова сметка на
„МБАЛ –Исперих” ЕООД и/ или на медицинска апаратура, собственост на дружеството,
включена в списъка за дълготрайните активи
Моля, колеги да преминем към гласуване, което този път е поименнно.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от д-р Абдулах Заргар – Управител на „ МБАЛ –
Исперих” ЕООД.
Относно: Приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
Начин на гласуване
№

Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ САЛИ МЕХМЕД
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
СИНАН НЕЗИР НУРИ
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 351
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На основание чл 21, ал.1, т.8 и във връзка с чл. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие „МБАЛ – Исперих“ ЕООД да сключи нов договор за банков
кредит за оборотни средства в следните параметри:
- за срок до 18 месеца
- Размер - до 150 000 лв. за оборотни средства.
2.Дава съгласие за обезпечаване на кредита с учредяване на залог по действащи и
бъдещи договори с НЗОК , учредяване на залог върху вземане по банкова сметка на
„МБАЛ –Исперих” ЕООД и/ или на медицинска апаратура, собственост на дружеството,
включена в списъка за дълготрайните активи
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Диана Малчева – Управител на ЕООД „ Общинска
аптека”
Относно: Годишен финансов отчет за 2016 г. на ЕОО „ Общинска аптека”
Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председателна Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Родоплу, Вие ли ще докладвате.
Джанан Родоплу – Прокурист на ЕООД « Общинска аптека».
Уважаеми общински съветници,
В съответствие с чл.147, ал. 2 от ТЗ, едноличният собственик на капитала, решава
въпросите от компетентността на общото събрание. В тази връзка, предлагаме
Общинският съвет да разгледа и приеме на свое заседание Годишния финансов отчет за
2016 г. на ЕООД „Общинска аптека” Исперих .
Общинската фирма , която съществува на пазара вече по вече от 20 години е
учредена с решение № 66/1,2,3,4 от 11.07.1996 г. на ОбС Исперих и вписана в РОС –
фирмено дело № 80/19.09.1996 г., като юридическо лице със самостоятелен баланс, с
основна дейност –продажба на лекарствени продукти по лекарско и без лекарско
предписание, козметика, билки и медицински изделия.
През отчетния период фирмата се представлява от управител Диана Малчева и
прокурист Джанан Родоплу.

183

ЕООД”Общинска аптека „Исперих” функционира с два обекта: „Аптека ” ,
находяща се на територията на болница Исперих и „Дрогерия”, находяща се на
територията общински пазар Исперих.
Уважаеми съветници,
В бизнес плана си за 2016 година, за гарантиране на положителни финансови резултати ЕООД
„Общинска аптека Исперих” дружеството продължи да работи за утвърждаване на следните основни
цели .
Утвърждаване на финансовата стабилност на фирмата и гарантиране на твърди
финансови постъпления;
Увеличаването на печалбите през следващите години и запазване трайно на
положителните финансови тенденции;
Увеличаване на финансовите потоци от предлагане на по голямо разнообразие от стоки и
увеличаване на потока от потребители;
Запазване на добрия имидж на дружеството, гарантиран от експедитивното и
компетентно обслужване на населението и големия асортимент на предлаганите
лекарства и продукти .
Считаме, че финансовите показатели за 2016 година са доказателство, че в основни
линии, заложените в бизнес плана на дружеството цели са постигнати.
През отчетната 2016 година „Общинска аптека” успя да РЕАЛИЗИРА ПРИХОДИ
в размер на лева 1 120 552 лева с ДДС.
РЕАЛИЗИРАНИЯ ОБОРОТ за 2016 година, разпределен по контрагенти и сравнен с
отчетния период за 2015 г. е както следва :
Контрагенти
Насаление
РЗОК
Дом „Лудогорие”
КСУДС
ДЦДВУ
ОУ”Н.ВАПЦАРОВ”
Община Исперих
Общо

2016 г.
приходи лева
с ДДС
899 843
210 491

2015 г
Разлика в лева
Приходи лева
за 2016г
с ДДС
спрямо 2015 г.
896 943 + 2 900
226 148
- 15 657

280
1 860
358
119
7 601

589
2 663

1 120 552

1 132 525

- 309
- 803

+ 358
+ 119
6 182 +1 419
- 11 973

Колектива на „Общинка аптека” ЕООД, успя да реализира увеличение на оборота си,
спрямо отчетния период за 2015 година, от приходи от населението/ с 2 900 лева/, което
е положителна оценка за изключителния професионализъм на колектива на дружеството и
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отношението му към пациентите. Това беше и основната насока , в която е работил
колектива , максимално отворени към хората, за да се устои на високата конкуренция в
общината.
Увеличени са и приходи от община Исперих и новите ни клиенти ДЦДВУ и
ОУ”Н.ВАПЦАРОВ”/ оборота на тези наши потребители е увеличен с 1896 лева спрямо
предходния период/.
Видно от гореизложените данни обаче има спад в реализираният оборот , основно
от приходите от РЗОК, които са намалели с 15 657 лева спрямо предходната финансова
година. Това намаление е следствие на следните обективни обстоятелства :
- общата политика в национален мащаб за перманентно и прогресивно намаление
на сумите, които се доплащат от РЗОК по безплатни рецепти на населението;
- запазва се тенденцията за намаление на цените на лекарствата;
- въвеждането на лимит на скъпите, животоподдържащи лекарства, като Инсулин,
Ултибро , Прадакс, Омбес ,Сератит , Симдикорт и др.;
- реекспорт на важни и търсени лекарствени средства и невъзможност за
достатъчно зареждане от страна на дистрибуторите ;
Анализирайки тези тенденции, считаме, че това перо от приходите на фирмата, ще
продължава да отчита спад и през предстоящия финансов период.
За съжаление, по обективни причини се запазва и тенденцията за намаляване на
оборота от традиционни наши потребители „Дом Лудогорие” и КСУДС, въпреки малкия
размер на приходите, които генерираме от тях/оборота от тях е намалял с 1 112 лева/.
В основни линии са запазени параметрите на отстъпките , които са направени за
населението, като през изминалата финансова година те са в размер на 9 953, 67 лева .
ЕООД „Общинска аптека „Исперих
приключи финансовата 2016 година както следва:
показател
Счетоводна печалба
Облагаема печалба - след преобразуване
Данък върху печалбата – 10 %
Отсрочен данък
- 10 %
Остатъчна печалба за разпределение

лева
+ 11 227,02
+ 22 584,41
- 2 258,44
+ 1 869,82
+ 10 838,40

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ, предлагаме ОбС
Исперих, в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на
търговското дружество да вземе следното РЕШЕНИЕ :
Приема финансовия отчет на ЕООД „Общинска аптека „ЕООД Исперих за 2016
година , като печалбата в размер на 10 838,40 лева бъде отнесена към резерва на
дружеството.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Моля, за становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Сюлейман.
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Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „Финансии и бюджет” проведено на 22.05.2017 г. от 14.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
членовете на ПК
съветници
6
6
6
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе на заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване” проведено на
22.05.2017 г. от 18.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
4
4

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Предложения, становища към проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 352
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във
връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ, ОбС Исперих, в качеството си на упражняващ
правата на едноличен собственик на капитала на търговското дружество
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РЕШИ :
1. Приема финансовия отчет на ЕООД „Общинска аптека „ЕООД Исперих за 2016
година , като печалбата в размер на 10 838,40 лева бъде отнесена към резерва на
дружеството.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.007
„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Юмер.
Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
На 03.04.2017 г. Община Исперих входира проектно предложение по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.007 „Развитие на
социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014 - 2020г., към което приложи Решение № 246/ 01.12.2016 г.
На основание чл.34, ал.2 от Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016 г. е
необходимо да представим ново Решение на Общински съвет Исперих за предоставяне на
сградата, в която ще бъдат извършени ремонтните дейности по проекта.
С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с т.21 от Условия за кандидатстване с проектни предложения
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.007
„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
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1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.007
„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020г.
2. Разрешава масивна стоманобетонна едноетажна сграда с площ 743 кв.м,
находяща се в УПИ I-1977 в квартал 56 по регулационния план на града (Акт за публична
общинска собственост № 89/ 20.03.2002г.)
- да се предостави за нуждите на социалното предприятие по проекта за срока до
одобряване на окончателния доклад по проекта и не по – малко от шест месеца след
приключване на проектните дейности, съгласно т.23.2 от Условията за кандидатстване,
относно спазване на ангажимента за устойчивост и Административния договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
- да се извършат строително – монтажни работи на сградата, включително с цел адаптиране
на работните места за хора с увреждания във връзка с дейността на социалното предприятие;
3. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя.
Няма.
Моля, който е съгласен да да гласува.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
25
25
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 353
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с т.21 от Условия за кандидатстване с проектни предложения
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.007
„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.007
„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 - 2020г.
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2. Разрешава масивна стоманобетонна едноетажна сграда с площ 743 кв.м,
находяща се в УПИ I-1977 в квартал 56 по регулационния план на града (Акт за публична
общинска собственост № 89/ 20.03.2002г.)
- да се предостави за нуждите на социалното предприятие по проекта за срока до
одобряване на окончателния доклад по проекта и не по – малко от шест месеца след
приключване на проектните дейности, съгласно т.23.2 от Условията за кандидатстване,
относно спазване на ангажимента за устойчивост и Административния договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
- да се извършат строително – монтажни работи на сградата, включително с цел адаптиране
на работните места за хора с увреждания във връзка с дейността на социалното предприятие;
3. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
4.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред.
Няма.
Преминаваме към последна точка.
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ТОЧКА 19 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Имате ли въпроси.
Няма.
Уважаеми колеги с изчерпване на дневния ред закривам редовното заседание на
Общински съвет Исперих проведено на 26.05.2017 г.
Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра по един за Областна
администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за архива на
Общински съвет Исперих

Адв. Даниел Димитров Йорданов
Председател Общински съвет - Исперих:

Сейде Султанова
Протоколист:
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