ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 10
от проведеното редовно заседание на Общински съвет - Исперих на
23.04.2020 година
Днес 23.04.2020 г. от 10.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет
Исперих.
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Заседанието е насрочено по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с § 6,
чл. 6а от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение / ЗМДВИП/. Промените в закона предоставят правна
възможност на общинските съвети и на неговите комисии по време на действие на
извънредното положение да могат да провеждат заседания от разстояние, като се осигури
пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или
да приемат решения неприсъствено. Настоящето заседание се провежда чрез гласова и
писменна комуникация чрез имейл и приемане на решенията чрез саморъчно вписване на
имената и полагане на подпис.
За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 28 общински
съветници.
Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред.
Въпроси, предложения, мнения по проекто дневения ред не бяха направени.
Моля, колеги да преминем към гласуване на дневения ред
Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от ЗМДВИП с
резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
0
0
Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
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1. Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
/мандат 2019-2023 г./
2. Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Избор на председатели и състав на постоянните комисии.
3. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Освобождаване от заплащане на дължимите наеми за общински
помещения, общински терени и такса тротоарно право на територията на община
Исперих
4. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно:Изграждане на трета клетка на обект „ Регионално депо за неопасни
отпадаци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“
5. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова помощ
към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ ИСПЕРИХ
6. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Исперих
7. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти
от Общинския поземлен фонд, находящи се в с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино,
с.Подайва, с.Печеница, с.Старо селище, с.Тодорово и гр.Исперих, община Исперих,
област Разград
8. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Отдаване под наем на земеделски имот от Общинския поземлен фонд,
находящ се в с. Лъвино, община Исперих, област Разград
9. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроени
поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Духовец, с.Китанчево, с.Йонково,
с.Лъвино и с.Яким Груево, община Исперих.
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10. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Учредяване право на ползване за устройване на 125 броя пчелни
семейства върху общински поземлен имот № 65650.23.20 в с.Свещари за срок от 10
години
11. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот IV-3, квартал 1 в с.Тодорово и поземлен
имот I -131, квартал 18 в с.Печеница, община Исперих, област Разград
12. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части от
улична регулация, предаваеми към УПИ VII-4 в квартал 5 по плана на с.Подайва, община
Исперих, област Разград.
13. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Продажба на застроен поземлен имот XXV-252 в квартал 65 по
регулационния план на гр.Исперих на собственика на законно построена сграда в имота.
14. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския
поземлен фонд и
условията за отдаването им под наем за селскостопанската
2020/2021година
15. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Отдаване под аренда без търг или конкурс на земеделски земи в
гр.Исперих, местност „Дере алан“ от Общинския поземлен фонд на община Исперих
16. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части от
улична регулация, предаваеми към УПИ IV- 294 и УПИ V - 294 в квартал 48 по плана на
с.Тодорово, община Исперих, област Разград.
17. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен от гори – собственост на община Исперих през 2020 год.
18. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Промяна в предназначението на поземлен имот № 65650.35.502 и
построената в имота сграда № 65650.35.502.1 в с.Свещари, община Исперих
19. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
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Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 32874.167.68, местност
“Юсек Юстю ” – Стопански двор № 1 гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, и
одобряване на Задание
20. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 46913.9.513
(широколистна гора), местност “Чуката” по КККР на Землище с. М. Поровец, общ.
Исперих, обл. Разград , и одобряване на Задание
21. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировки и получени средства от
Кмета на община Исперих в периода от 01.10.2019г. до 31.12.2019г.
22. Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировки и получени средства от
Председателя на Общински съвет Исперих в периода от 01.10.2019г. до 31.12.2019г.
23. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Исперих за 2019 г.
24. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община
Исперих за 2019 г.
25. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на
отпадъците в Община Исперих за 2019 г.
26. Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община
Исперих за 2019 г. и на Общински план за младежта на община Исперих за 2020 г.
27. Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Исперих за 2021 г.
28. Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска
програмата за закрила на детето за 2019 г. и приемане на Общинска програма за закрила
на детето за 2020 г.
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29. Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на годишен план за изпълнение на общинска стратегия за
подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Исперих за 2020 г.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
/мандат 2019-2023 г./
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
При конституирането на всеки Общински съвет, той е длъжен да приеме правилник
за своята работа. Това е един от първите ангажименти, който определя начина на работа,
начина на вземане на решения, начина на провеждане на заседанията, сформирането на
постоянни и временни комисии, както и взаимодействие с общинската администрация.
Целта е определяне на правила за работа на Общински съвет Исперих.
С Решение №28 по Протокол №5 от 30.01.2020г. Общински съвет Исперих отмени
приетия с Решение №23 по Протокол №4 от 08.01.2020г. Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация /мандат 2019-2023 г./ и прие процедура за ново публично
обсъждане. В т. 2 прие за публично обсъждане предложенията за изменение и допълнение
на проекта на Правилника.
Проекта на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и
проекта за изменение и допълнение на Правилника бяха публикувани в сайта за
обществено обсъждане. Към настоящия момент няма постъпили в деловодството на
Общински съвет Исперих становища, предложения и мнения от граждани.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019-2023
г. и измененията и допълненията към Правилника.
Решението да бъде изпратено на Кмета на общината и Областния Управител на
Област Разград в седемдневен 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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ПРОЕКТ!

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
М А Н Д А Т 2019 – 2023 ГОДИНА
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този Правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет
Исперих, неговите комисии, отношенията му с общинската администрация на Община
Исперих.
Чл. 2. Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от
населението в Общината при условия и ред, определени от закона.
Чл. 3. (1) Общинският съвет изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА и решава
въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи
и не съставляват изпълнителна дейност.
(2) В изпълнение на своите правомощия общинският съвет приема правилници,
наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
Чл. 4. В своята дейност общинският съвет се ръководи от следните общи
принципи: законност; самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане
на решения; гарантиране и закрила интересите на жителите на Общината; публичност
при вземане на решенията и тяхното изпълнение.
Чл. 5. Общинският съвет заседава в заседателната зала на общинска администрация
гр. Исперих, ул.Дунав № 2 от 17.00 часа, всеки последен четвъртък от месеца, освен
когато реши да заседава на друго място и в друго време.
Глава втора.
КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Чл. 6. (1) Общинският съвет се свиква на първо заседание от Областния управител
в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.
(2) Преди началото на първото заседание, новоизбраните общински съветници
полагат предвидената в чл. 32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) клетва, устно, което се удостоверява с подписване на клетвени
листове. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на Областния
управител или на негов представител и на Председателя или член на общинската
избирателна комисия. Когато общински съветник е възпрепятстван да присъства при
полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на
общинския съвет.
(3) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от
най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира
Председател на съвета.
Чл. 7. (1) Общинският съвет избира председател с тайно гласуване.
(2) За провеждането на тайното гласуване се избира комисия по избора.
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(3) Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател на
Общинския съвет.
Чл. 8. (1) Изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина, върху която
са изписани имената на съответните кандидати.
(2) Гласуването става с отбелязване на вот пред имената на съответния кандидат.
(3) Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни бюлетини, бюлетини без
отбелязвания на вот и с повече от едно отбелязвания, се смятат за недействителни.
(4) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
общия брой съветници.
(5) Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото
мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати,
получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил
повече от половината от гласовете на общия брой съветници. Ако и при повторното
гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва
отначало.
Глава трета.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Чл. 9. (1) Общинският съвет:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове.
2. одобрява общата численост и структура на общинската администрация в
общината и кметствата по предложение на кмета на общината.
3. избира и освобождава председателя на Общинския съвет.
4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от
общинския бюджет по предложение на кмета на Общината.
5. приема, изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема
отчета за изпълнението му.
6. определя размера на местните данъци и такси.
7. приема решения за придобиване, стопанисване, разпореждане с общинско
имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на
кметства.
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски
дружества с общинско имущество и избира представителите на Общината в техните
органи.
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени
заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем
или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при
условия и по ред, определени със закон.
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни
изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на
Закона за устройство на територията.
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината,
които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности.
12. определя изискванията за дейността на физическите и юридически лица на
територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните
и други особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и
социалната инфраструктура.
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за
управлението на дарено имущество.
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14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в
страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя
представители на общината.
15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон;
16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи
територията и границите на общината.
17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове,
инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с
общинско значение.
18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси
от своята компетентност.
19. приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания на
населението по въпроси от своята компетентност.
20. одобрява символ и печат на общината.
21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.
22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната
компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен
и неприсъствен, на територията на общината, кметството или населеното място по
предложение на кмета на общината, след съгласуване с Областния управител.
23. упражнява текущ и последваш контрол върху изпълнение на приетите от него
актове.
(2) Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече
от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и
тайно.
(3) Актовете по чл.9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 и 19 и по чл. 10, ал. 3 се
вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(4) Актовете по чл.9, ал. 1, т. 5, 6, 7, 8, 9, 13 и 14 се приемат с поименно гласуване,
което се отразява в протокола от заседанието.
Чл. 10. (1) Общинския съвет може да избира обществен посредник.
(2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси
на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.
(3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник,
приет от общинския съвет.
(4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия
брой на общинските съветници.
Чл. 11. (1) Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на
областния управител в 7-дневен срок от приемането им.
(2) Актовете на общински съвет се разгласяват на населението на общината в срока
по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и
по друг подходящ начин. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на
оспорваните актове на общински съвет се разгласяват по същия ред. Актовете на
общински съвет се обнародват в „Държавен вестник”, когато това е предвидено със закон.
(3) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на Общината,
където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните десет години
на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в
рамките на осем часовото работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин,
желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за
това срещу заплащане.
Чл. 12. Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до
конституиране на новоизбрания общински съвет. Когато съдът е спрял изпълнението на
решението на общинската избирателна комисия за резултатите от изборите за общински
съветници или е обявил изборния резултат за недействителен, срокът на пълномощията на
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общинския съвет, чийто мандат е изтекъл, се възобновява до полагането на клетвата от
новоизбрания общински съвет.
Глава четвърта.
РЪКОВОДСТВО
Чл. 13. Председателят на общинския съвет:
1. свиква съвета на заседания.
2. ръководи подготовката на заседанията на съвета.
3. ръководи заседанията на съвета.
4. координира работата на постоянните комисии.
5. подпомага съветниците в тяхната дейност.
6. подготвя проект за дневен ред на заседанията, съобразно плана на общинския съвет и
внесените предложения.
7. съобщава на общинския съвет постъпилите предложения.
8. осигурява реда в заседателната зала.
9. удостоверява с подписа си достоверността на приетите от общинския съвет актове.
10. удостоверява с подписа си верността на протоколите от заседанията на общинския
съвет, след като те са проверени от него.
11. разпределя проектите за разработване на нормативни документи от местно значение,
както и другите предложения, внесени в общински съвет, между постоянните комисии
според тяхната компетентност.
12. осигурява необходимите условия за дейността на съветниците и на комисиите.
13. представлява съвета пред външни лица и организации.
14. поддържа връзките на съвета с политическите партии, обществени организации и
движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина.
15. следи за спазването на този правилник.
16. заедно с ръководството на групите съветници определя местата на съветниците,
кметовете и гражданите в заседателната зала.
17. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България,
общинския съвет и този правилник.
Чл. 14. (1) Председателят на Общинския съвет получава основно месечно
възнаграждение в размер на 90 % от основната заплата на кмета на общината.
(2) Общинският съвет упълномощава кмета на общината да подписва всички
промени свързани с възнаграждението на председателя, произтичащи от промени в
нормативните документи.
(3) Председателят на общинския съвет работи на пълен работен ден.
(4) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово
правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно
положение.
(5) Председателят на общинския съвет има право на:
1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и
по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване, при условията и по
реда на Закона за здравното осигуряване.
2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни
трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.
Чл. 15. (1) Председателят на общинския съвет може да свиква заместник –
председателите на общинския съвет, председателите на постоянните комисии и на групите
общински съветници или упълномощени техни заместници за консултации по програмата
и дневния ред на общинския съвет и по други въпроси от неговата дейност.
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(2) Председателят на общинския съвет може да свиква периодично председателите
на постоянните комисии за обсъждане на изпълнението на програмата и на работата по
постъпилите проекти за решения и други актове.
Чл.16 (изм. с Решение №… по Протокол №…..от …година на Общински съвет
Исперих) (1) Общинския съвет може да избере от състава си заместник – председател;
(2) Заместник председателя се избира и освобождава с мнозинство повече от
половината от общия брой общински съветници;
(3) При отсъствие на Председателя или по време на участието му в обсъждането на
даден въпрос, заседанието се води от заместник – председателя до гласуване на проекта за
решение или прекратяване на обсъждането;
(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на Общински
съвет, както и при обсъждането на дейността му, заседанието на съвета се председателства
от заместник – председателя;
(5) Заместник – председателя подпомага председателя и изпълнява отделни негови
функции и правомощия, когато той му възложи това, следи за спазване на процедурите по
вземане на решения, координира работата на постояните комисии, подпомага съветниците
в тяхната дейност;
Чл. 17. (1) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват
предсрочно:
1. по негово искане – чрез писмено депозирана оставка в деловодството на
общинския съвет.
2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като
председател за повече от три месеца.
3. с влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(2) В случаите по ал.1, т.1 и т.3 прекратяването на пълномощията се приема без да
се обсъжда и гласува. В случая по ал.1, т.1 прекратяването поражда действие от обявяване
на изявлението пред общинския съвет, а по ал.1, т.3 – от влизане в сила на съответния акт.
(3) При мотивирано писмено искане за предсрочно прекратяване пълномощията на
председателя на общинския съвет по смисъла на ал.1, т.2, направено от най-малко една
четвърт от всички общински съветници, заместник-председателите свикват нарочно
заседание на общинския съвет не по-късно от 14 дни след постъпването му. Заседанието
се ръководи от избран от общинския съвет заместник-председател , за когото са
гласували повече от половината от присъстващите общински съветници. Гласуването е
тайно и искането се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от
общия брой на общинските съветници.
(4) До три месеца от конструирането на общинския съвет не може да се иска
предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет.
(5) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя избор за нов
председател се произвежда на същото заседание или не по-късно от следващото
заседание.
Чл. 18. Правомощията на заместник – председателите се прекратяват на основание
чл. 17 от този правилник, по реда предвиден за прекратяване пълномощията на
председателя на общинския съвет.
Глава пета.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Чл. 19. (1) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на
клетва по чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
(2) Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист.
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(3) Общинските съветници продължават да изпълняват своите функции до
полагане на клетвата от новоизбраните общински съветници.
(4) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. при поставяне под запрещение;
2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за
умишлено престъпление от общ характер;
3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската
избирателна комисия;
4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или
кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител,
заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска
администрация;
5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за
неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност,
отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет
заседания на общинския съвет през годината;
6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради
заболяване за повече от 6 месеца ;
7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна
на постоянния му адрес извън територията на общината;
8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до
закриване на общината;
9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или
контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски
пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или
директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при
заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава членка на Европейския съюз;
10. при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация;
11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
12. при установяване на неизбираемост;
13. при смърт.
(5) Обстоятелствата по ал. 4 се установяват с документи, издадени от
компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в 3-дневен
срок от издаването им. В случаите по ал. 4, т.3 в тридневен срок от подаването на
оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна
комисия.
(6) В тридневен срок от получаването на документите, удостоверяващи
обстоятелствата по ал. 4, т. 3, 5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява
общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в
тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за
възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че
обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице общинската избирателна
комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран
следващия в листата кандидат.
(7) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи
обстоятелствата по ал. 4, т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 общинската избирателна комисия
обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.
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(8) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 6, както и
отказите по ал. 7 могат да се оспорват пред съответния административен съд от
заинтересованите лица или от централните ръководства на партиите, компетентни
съгласно устава, и ръководствата на коалициите от партии, компетентни съгласно
решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от
упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Препис от решението
на общинската избирателна комисия се изпраща на председателя на общинския съвет в
тридневен срок от влизането му в сила.
(9) Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не
по-късно от 1 месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна
комисия по ал. 6, съответно – след постановяването на решението по ал. 7, новоизбраният
общински съветник полага клетва по чл. 32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
(10) Ако в срока по ал. 9 председателят на общинския съвет не свика заседание на
съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от Областния управител и се
провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 9. При липса на кворум за
провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред
Областния управител, в присъствието на представител на общинската избирателна
комисия, общински съветници и граждани.
Чл. 20. Общинският съветник има право:
1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета.
2. да предлага включване в дневния ред на заседанията на общинския съвет
разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения.
3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността
на съвета.
4. да получи екземпляр от приетите от общинския съвет наредби, правилници,
стратегии и др.
5. да отправя питания към кмета. Питането се депозира писмено от общинския
съветник в срок до 3 работни дни преди следващото заседание на общинския съвет, а се
отправя устно на заседанието. На питането се отговаря писмено и отговорът се представя
устно на следващото заседание на общинския съвет, но не по-късно от 1 месец от
внасянето на питането.
6. да ползва всички технически средства и помещения, предоставени за общинския
съвет.
7. държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да
оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и
документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато
те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна
тайна.
Чл. 21. (изм. с Решение №… по Протокол №…..от …година на Общински съвет
Исперих) (1) За участието си в заседанието на общинския съвет и неговите комисии
общинския съветник получава месечно възнаграждение в размер на 60% от средната
брутна работна заплата в общинска администрация Исперих за съответния месец;
(2) При отсъствие по неуважителни причини от заседание на постояните комисии
или на сесия на общински съвет, свикани по реда на настоящия правилник, общинския
съветник получава възнаграждението си по ал.1 намалено съответно с 20%;
(3) Възнаграждението на общинския съветник е дължимо за реалното му участие в
съответните заседания за време, не по-малко от две трети от тяхната продължителност;
Чл. 22. Общинският съветник може да участва като представител на държавата в
органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно участие в
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капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получава
възнаграждение.
Чл. 23. Трудовото правоотношение с общинския съветник не може да бъде
прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от
Кодекса на труда.
Чл. 24. (1) Общинският съветник е длъжен:
1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на постоянните комисии, в
които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси.
2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията
на общинския съвет.
(2) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се
отнася до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг (а) и роднини по права
линия, по съребрена линия до 4-та степен включително и по сватовство до втора степен
включително.
Глава шеста.
ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
Чл. 25. (1) Съветниците могат да образуват групи.
(2) Групата е от двама и повече съветника.
(3) Групите съветници могат да формират съюз. Съюзът има правата на група, но
участвайки в съюз, отделната група съветници не загубва правата си.
Чл. 26. (1) Всяка група съветници или съюзи представя на председателя на
общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете
си, подписани от всички съветници от състава на групата или съюза.
(2) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи съветници и
съюзи и техните ръководства на заседание на общинския съвет.
(3) Всяка промяна в състава на групите съветници и съюзи се съобщава от
председателя на общинския съвет на заседание.
Чл. 27. Името на група съветници или съюзи не може да повтаря име на
организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред.
Чл. 28. (1) Всеки съветник може да членува само в една група.
(2) Условието за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и
правата и задълженията на членовете се определят от самата група в съответствие с
разпоредбите на този правилник.
(3) (отм. с Решение №… по Протокол №…..от …година на Общински съвет
Исперих, нова с Решение №… по Протокол №…..от …година на Общински съвет
Исперих) Съветник може да напусне групата си, като подаде писмено заявление до
ръководителя на групата и до председателя на общински съвет.
(4) (отм. с Решение №… по Протокол №…..от …година на Общински съвет
Исперих)
(5) (отм. с Решение №… по Протокол №…..от …година на Общински съвет
Исперих)
Глава седма.
КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 29. (1) Общинския съвет избира от състава на своите съветници постоянни и
временни комисии.
(2) Постоянните комисии са в състав от 3 и повече членове.
(3) Общинският съвет формира следните постоянни комисии:
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1. Комисия по финанси и бюджет;
2. Комисия по законност и обществен ред;
3. Комисия по здравеопазване и социални дейности;
4. Комисия по образование, култура и духовни дейности;
5. Комисия по младежта, спорта и туризма;
6. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
7.Комисия по регионална политика,европейско развитие и етнически въпроси;
8.Комисия по общинска собственост,земеделие и гори;
(4) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три
постоянни комисии.
(5) Общинския съвет може да извършва промени във вида, броя и състава на
комисиите.
Чл. 30. Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират с явно
гласуване по предложение на председателя на общинския съвет и общинските съветници.
Отделните партии или коалиции не могат да имат мнозинство в комисиите.
Чл. 31. (1) Всяка постоянна комисия се ръководи от председател.
(2) Председателят на постоянната комисия:
1. организира работата и заседанията на постоянната комисия.
2. поддържа връзки и съгласува дейността на комисията с останалите постоянни и
временни комисии.
Чл. 32. (1) Постоянните комисии могат да привличат за експерти и консултанти
външни лица.
(2) На експертите и консултантите ползвани при работата на комисиите, се заплаща
на база действащи нормативни документи след предварително съгласуване с председателя
на общинския съвет.
Чл. 33. (1) Дейността на комисиите се обезпечава финансово от бюджета на
общинския съвет.
(2) При изпълнение на служебните си задължения общинските съветници, след
съгласуване с председателя на общинския съвет, могат да ползват транспортните средства
на общината.
Чл. 34. (1) Постоянните комисии подготвят проекти за нормативни документи от
местно значение и проекти за решение, и ги внасят в общинския съвет.
(2) В заседанията на постоянните комисии присъства вносителя на материала или
негов упълномощен представител. Комисията може да откаже разглеждането на внесен
материал, ако не присъства вносителя или упълномощено от него лице.
(3) Постоянните комисии разглеждат предложенията, резолирани от председателя
на общинския съвет, изготвят доклад и предлагат становище на общинския съвет за
тяхното приемане, отхвърляне, изменение или допълнение в едноседмичен срок.
(4) Съветниците, които не са членове на дадена комисия, имат право да участват
във всички нейни заседания без право да гласуват.
Чл. 35. Не може да бъде разглеждан на заседание на общинския съвет материал, по
който няма становище и проект за решение на съответната комисия в тридневен срок
преди заседанието на общинския съвет.
Чл. 36. (1) Постоянната комисия се свиква на заседания:
1. от нейния председател.
2. по искане най-малко на 1/3 от нейните членове.
3. по решение на председателя на общинския съвет.
(2) Комисията взема решение, когато на заседанието присъстват повече от
половината и членове. Решенията на комисията се вземат с мнозинство, повече от
половината от присъстващите членове.
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(3) Съкратените протоколи от заседанията на комисиите се подписват от
председателя на комисията.
(4) При отсъствие на председателя на комисията, член на комисията поема
функциите му.
Чл. 37. Постоянните комисии работят между заседанията по своя програма.
Чл. 38. На заседания на общинския съвет, председателите на постоянните комисии
задължително представят становище, придружено с проект за решение по обсъжданите от
комисията въпроси.
Чл. 39. (1) Временните комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на
отделни въпроси и за провеждане на анкети.
(2) Предложение за образуване на временни комисии може да се прави от:
1. председателя на общинския съвет.
2. постоянна комисия.
3. най-малко от 1/3 от общинските съветници.
(3) Задачите, числеността, съставът, срокът на дейност и финансовите средства на
временните комисии се определят от общинския съвет.
Глава осма.
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Чл. 40. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:
1. по негова инициатива.
2. по искане на 1/3 от общинските съветници.
3. по искане на 1/5 от избирателите на общината.
4. по искане на областния управител.
(2) В случаите по ал.1, т. 2, 3, 4 председателят на общинския съвет свиква
заседание, което се провежда в седемдневен срок от внасяне на искането. След изтичането
на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя
на искането и се провежда в седемдневен срок от искането.
(2) Заседанията на общинския съвет са открити . Приетите решения в едноседмичен
срок след влизането им в сила, се отразяват на интернет страницата на общината.
(3) Лица, които не са съветници, могат да присъстват на заседанията на Общинския
съвет, по реда, определен с настоящия Правилник.
Чл.41. (нов. с Решение №… по Протокол №…..от …година на Общински съвет
Исперих) Заседанията на общинския съвет са открити и същите се излъчват онлайн на
сайта на Община Исперих. Приетите решения в едноседмичен срок след влизането им в
сила, се отразяват на интернет страницата на общината.
Чл. 42. (1) Заседанията на общинския съвет са закрити, когато важни държавни
интереси налагат това. В този случай не се допускат лица, които не са съветници на
заседанията на общинския съвет.
(2) Предложение за закрито заседание могат да направят председателят на
общинския съвет, общински съветници или кметът на общината.
(3) При постъпило предложение за закрито заседание, председателят поканва
всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на председателя,
общинския съвет обсъжда и гласува предложението. Съобразно резултата от гласуването,
заседанието продължава като закрито или открито.
(4) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.
Чл. 43. Председателят на общинския съвет открива заседанията ако присъстват
повече от половината от съветниците.
Чл. 44. (1) В изключителни случаи председателят може да предложи промяна в
дневния ред, в началото на заседанието.
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(2) Окончателният дневен ред се гласува в началото на всяко заседание.
(3) Не могат да бъдат обсъждани въпроси които не са включени в дневния ред и не
са разглеждани в комисии.
Чл. 45. (1) Председателят ръководи заседанието и дава думата на общинските
съветници.
(2) Никой съветник не може да се изказва без да е получил думата от председателя.
(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка.
(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказване и определя реда на
изказващите се, като го съобразява с поредността на заявките.
(5) Кметът на Общината може да поиска да му бъде дадена думата по всяко време
на заседанието без предварителна заявка. В този случай председателят на общинския
съвет незабавно предоставя думата на Кмета на Общината.
Чл. 46. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени
искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на
реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник или които съдържат
предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието,
включително тези за:
1. прекратяване на заседанието.
2. отлагане на заседанието.
3. прекратяване на разискванията.
4. отлагане на разискванията.
5. отлагане на гласуването.
(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да
се засяга същността на главния въпрос.
Чл. 47. (1) Когато ораторът се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го
предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
(2) Съветникът не може да говори по същество повече от един път по един и същи
въпрос.
Чл. 48. Общинските съветници говорят от трибуната.
Чл. 49. (1) Общинският съветник има право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключило изказване от
общински съветник. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2
минути.
(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики.
(4) Не се допуска реплика на реплика. Репликираният общински съветник има
право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.
Чл. 50. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути,
когато в изказване на заседание на общинския съвет е засегнат лично или поименно.
Личното обяснение се прави в края на заседанието.
(2) Общинският съветник има право на обяснение на своя отрицателен вот в
рамките на 2 минути след гласуването.
(3) Право на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник,
който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се
е изказвал.
(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на трима общински
съветници.
(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след
гласуване на процедурни въпроси.
Чл. 51. (1) Отделният оратор има право на изказване до 10 минути, освен ако не е
приет друг регламент.
16

(2) Ако ораторът превишава определеното време, председателят, след като го
предупреди, му отнема думата.
Чл. 52. При нужда времето за изказвания се определя предварително от
председателя на общинския съвет, съгласувано с ръководителите на групите съветници и
се разпределя между групите, пропорционално на тяхната численост.
Чл. 53. След като списъкът на ораторите е изчерпан и никой общински съветник не
иска думата, председателят обявява разискванията за приключили.
Чл. 54. (1) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един
общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на
гласуване без да се обсъжда.
(2) Когато е постъпило предложение за прекратяване на разискванията, то не се
обсъжда. Думата се дава само на по един представител от група съветници, която не е
съгласна с предложението.
(3) Ако предложението за прекратяване на разискванията е прието, но има
представители на групи и съюзи, които не са се изказвали по разисквания въпрос, думата
се дава на един съветник на всяка от тях.
Чл. 55. При предложение за прекратяване на разискванията и за отлагането им, найнапред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.
Чл. 56. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на
общинския съвет по предложение на председателя или на група съветници.
(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за
отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.
Чл. 57. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските
съветници или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне
заседанието за определено време.
(2) Всяка група съветници може да поиска прекъсване на заседанието за не повече
от 15 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като
това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването. Прекъсването на
заседание не може да се иска до един час след започването му. Интервалът между две
прекъсвания не може да е по-малък от един час.
Чл. 58. (1) Гласуването е лично. Гласува се “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
Гласуването се извършва явно или тайно.
(2) Явното гласуване се извършва:
1. чрез вдигане на ръка.
2. чрез саморъчно подписване.
3. поименно.
(3) Поименното гласуване става като председателят прочита имената на
съветниците, които отговарят съответно “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
Чл. 59. Тайното гласуване се извършва с бюлетини. Предложение за гласуване чрез
саморъчно подписване или за тайно гласуване може да бъде направено от председателя на
общинския съвет, от всички общински съветници или от една група съветници.
Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински
съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.
Чл. 60. Гласуването се извършва по следния ред:
1. предложения за отхвърляне.
2. предложения за отлагане за следващо заседание.
3. предложение за заместване.
4. предложения за поправки.
5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки.
6. предложения за допълнения.
7. основното предложение.
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Чл. 61. (1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от
половината от присъстващите общински съветници, извън случаите на чл. 9, ал. 1, т. 1, 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 и 19 и по чл. 10, ал. 3.
(2) В случай на равенство на гласовете, предложението се смята за отхвърлено.
Чл. 62. (1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването, или резултатът от него бъдат оспорени от
група съветници веднага след приключването му, председателят може да разпореди то да
бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.
Чл. 63. (1) (изм. с Решение №… по Протокол №…..от …година на Общински съвет
Исперих) За всяко заседание на общински съвет се води протокол. Съветниците имат
право в седемдневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат
поправки в него. При спор въпроса се решава от съвета на следващото заседание.
(2) Заверен препис от приети решения на общинския съвет се издава само от
Председателя на общинския съвет. Председателят удостоверява идентичността между
преписа и оригинала с подписа си. Протоколът от заседанията на общинския съвет се
подписва от председателя и протоколиста.
Глава девета.
ВНАСЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл. 64. (1) Право да внасят предложения имат :
1. председателят на общински съвет, председателите на постоянни комисии и
общинските съветници.
2. кметът и заместник-кметовете на Общината.
3. лица, които по силата на други закони могат да внасят предложения за актове.
5. други лица, определени с решение на общинския съвет
(2) Управителите на търговски дружества с общинско участие имат право да внасят
предложения и да участват в заседанията, когато се разглеждат въпроси на съответното
дружество.
Чл. 65. (1) Внасяните предложения за актове трябва задължително да имат
следното минимално съдържание:
1. наименование на акта.
2. изложение на фактите и обстоятелствата, налагащи издаването на акта.
3. правно основание за издаването на акта.
4. посочване на организационните, материално-техническите, финансови и трудови
ресурси, осигуряващи изпълнението на акта. Това правило се прилага когато подлежащия
на издаване акт е индивидуален и има вътрешно-служебен характер.
5. подпис на вносителя на предложението за акт.
6. съгласуваност с правоспособен юрист.
(2) По преценка на вносителя или когато предметът на акта представлява правна и
фактическа сложност, предложенията за актове освен изискванията по ал. 1, следва да
съдържат:
1. срок за изпълнение, когато естеството и характерът на акта налага това.
2. отговорникът следящ за изпълнението на акта.
3. съгласуваност със съответните специализирани органи и организации, когато
закон или естеството и характерът на акта налага това.
(3) Ако постоянна комисия или общински съветник направят предложение по
същество на проекто-акт, внесен за разглеждане от кмета на Общината или от лице, което
има право по силата на други закон да внася предложение за приемане на актове в
общинския съвет, то новото предложение задължително трябва да е съобразено и с
изискванията на предходната алинея.
18

Чл. 66. (1) Материалите за заседанието на общинския съвет се подготвят от
вносителя и поднасят на председателя на общинския съвет в писмен вид не по-късно от 7
дни преди датата на заседанието и не по-късно от 3 дни на общинските съветници.
(2) В изключителни случаи кметът на Общината може да внася материали, които
касаят неотложни срокове, преди заседанието.
(3) Постъпилите материали се резолират от председателя на общинския съвет в
еднодневен срок за постоянните комисии според тяхната компетентност.
(4) Постоянните комисии внасят становища и проекти за решения по
разглежданите въпроси, включени в дневния ред, не по-късно от 2 дни преди датата на
съответното заседание.
(5) Постоянните комисии за всяко свое заседание съставят протокол.
Чл. 67. Постоянните комисии обсъждат и материали, невключени в дневния ред на
предстоящото заседание на общинския съвет и представят на председателя заключенията
си по тях.
Глава десета.
КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 68. Общинският съвет осъществява контрол върху работата на кметовете,
изпълнителната власт и ръководители на общински фирми, чрез въпроси, които имат
актуален характер и питания.
Чл. 69. (1) Общинските съветници имат право да отправят въпроси с актуален
характер от компетенциите на съвета.
(2) Въпросите трябва да са формулирани кратко, ясно и да съдържат само
необходимата информация, достатъчна за разбиране на проблема.
Чл. 70. (1) Въпросите трябва да бъдат предадени на председателя на общинския
съвет в писмена форма до 3 дни преди обявеното заседание.
(2) Председателят на общинския съвет уведомява незабавно кмета на общината за
постъпилите въпроси, отнасящи се до дейността на изпълнителната власт.
(3) Отговарящият може да поиска отлагане на отговора, но не по-късно от
следващата сесия.
(4) Отговорът не се обсъжда, а може да бъде репликиран само от съветника, задал
въпроса.
(5) Въпросът се снема от дневния ред, когато общинският съветник, който го е
поставил, отсъства.
(6) По важни въпроси се приема решение.
Чл. 71. Текущият контрол по изпълнение на приетите от общинския съвет актове се
осъществява, като кметът на Общината предоставя копия от документите, изготвени при
изпълненията на актовете на общинския съвет на неговия председател. Това правило се
прилага, когато дадения акт е индивидуален и има вътрешно-служебен характер.
Глава единадесета.
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
Чл. 72. Общинските съветници нямат право да прекъсват оратора, да отправят
лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да
разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или уронващи доброто име на
гражданите, да имат непристойно поведение или да извършват постъпки, които нарушават
реда на заседанието.
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Чл. 73. По отношение на общинските съветници могат да се прилагат следните
дисциплинарни мерки:
1. забележка.
2. отнемане на думата.
3. отстраняване от заседание.
Чл. 74. Забележка се прави от председателя на всеки оратор, който се отклони от
предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.
Чл. 75. Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой
колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.
Чл. 76. Председателят отнема думата на общински съветник, който:
1. по време на изказването си има наложени две забележки.
2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си въпреки
поканата на председателя да завърши.
Чл. 77. Председателят може да отстрани от заседание общински съветник, който:
1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин.
2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа в
заседателната зала.
3. призовава към насилие.
4. оскърбява общинския съвет.
Глава дванадесета.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 78. (1) Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската
администрация.
1. В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено по
чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА, което подпомага работата на общинския съвет и неговите
комисии.
2. Служителите в звеното се назначават и освобождават от Кмета на общината по
предложение на председателя на общинския съвет. Кмета на общината не може да
назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено писменно
предложение от председателя на общинския съвет.
3. Звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА;
- осигурява деловодното обслужване на общинския съвет и на постояните комисии;
- осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за
заседанията на комисиите и общинския съвет;
- Осигурява водене на протоколи и присъствени листи от заседанията на комисиите и
общинския съвет
(2) Кореспонденцията изпратена до общински съвет от държавни и местни органи
на управление, юридически и физически лица се завеждат във входящ регистър на
общинския съвет, като се отбелязва датата на получаване и се спазва единна система –
деловодство и номенклатурата на делата. Входящият регистър се поддържа от служител
от общинска администрация, определен от кмета на общината.
(3) Председателят на ОбС с резолюция разпределя входящата кореспонденция.
(4) На всички молби, жалби или заявления се отговаря устно или писмено в срок от
получаването им, определен в съответния нормативен акт. Техническото изпълнение на
отговорите се извършва от общинската администрация.
Чл. 79. (1) Изходящите от общинския съвет писма и предложения се съставят в три
екземпляра и съдържат инициалите на общинския съветник, който ги е изготвил.
20

Изходящите писма, предложения и материали на общинския съвет се подписват от
Председателя на общинския съвет. При отсъствие на председателя или когато е
възпрепятстван, подписването се извършва от заместник-председател на общинския съвет.
(2) Материалите на общинския съвет се обработват и съхраняват съгласно Закона
за местното самоуправление и местната администрация, Закона за държавния архивен
фонд и подзаконовите му нормативни актове.
Чл. 80. Звеното (експертът) от общинската администрация, подпомагащо и
осигуряващо дейността на общинския съвет е длъжно да:
1. уведомява писмено или устно общинските съветници за заседанията на
общинския съвет, за заседанията на постоянните и временните комисии както и по други
въпроси, касаещи компетенциите на общинските съветници.
2. уведомява представителите на общинската администрация, кметствата,
общинските дружества и др. за участие в заседанията на постоянните комисии.
3. води протоколите от заседанията на общинския съвет и ги изпраща в
законоустановения срок на областния управител.
4. осигурява в техническо отношения провеждането на заседания на общинския
съвет: получаване на материали и размножаването им; определяне място на заседания на
постоянните комисии; озвучаване; запис на магнитен носител на заседанията на
общинския съвет.
5. съхранява решенията на общинския съвет, трите екземпляри от протоколите,
входяща и изходяща поща, протоколите от заседания на постоянните комисии. Пази в каса
печата на общинския съвет.
6. организира изплащането на командировъчни и възнаграждения, съгласно
разпоредбите на този Правилник.
7. огласява провеждането на заседанията на общинския съвет.
Чл. 81. Общинската администрация:
1. чрез кмета на Общината подготвя проекти за решения на общинския съвет.
2. осигурява подготовка на необходимите аналитични и справочни материали по
разглежданите на заседанията на общинския съвет въпроси.
3. осигурява на всеки общински съветник екземпляр от приетите от общинския
съвет наредби, правилници, стратегии, програми и др.
4. осигурява присъствието на представител на общинска администрация, за участие
в заседание на постоянна комисия при покана за това.
5. извършва административно обслужване на гражданите по въпроси включени в
чл. 22, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация- предоставя
копия от актове на общинския съвет, като услугата се таксува съгласно Наредба № 11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Исперих.
6. кметът на общината организира изпълнението на актовете на общински съвет и
внася в общински съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно.
Глава тринадесета.
УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
Чл. 82. (1) Гражданите имат право да присъстват на откритите заседания на
общинския съвет и неговите комисии, като заемат определените от председателя на съвета
или на съответната комисия места.
(2) По време на заседанията гражданите са длъжни да спазват определения ред и да
не пречат на провеждането на заседанията.
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(3) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво
състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в
залата, се отстраняват от заседанието.
Чл. 83. (1) По време на заседанията на общинския съвет гражданите могат да
изразяват становища по обсъждан въпрос от дневния ред, ако са заявили предварително
писмено желание за това до председателя на общинския съвет.
(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на три минути.
(3) Извън случаите по ал. 1 гражданите могат да отправят питания, представляващи
обществен интерес и които са от компетентността на общинския съвет, кмета или
общинската администрация, на всяко заседание на общинския съвет, след изчерпване на
дневния ред.
Чл. 84. (1) Гражданите, желаещи да отправят питане, се записват при председателя
на общинския съвет.
(2) Гражданите получават отговор на питането по компетентност от кмета на
общината или от председателя на общинския съвет/председателя на постоянната комисия/
на следващото заседание. Ако има готовност, отговорът може да бъде даден в същото
заседание веднага след питането на гражданите.
Чл. 85. В заседанията на общинския съвет гражданите могат да задават и въпроси,
които са поставили писмено пред общинския съвет или Кмета на Общината по друг
повод, но не са получили отговор.
Чл. 86. (1) В заседанията на комисиите гражданите могат да се изказват само по
въпроси, които са включени в дневния ред на комисията.
(2) Редът за изказване се определя от председателя на комисията или от правилника
за дейността й.
Чл. 87. (1) Председателят на общинския съвет и председателите на комисиите
осигуряват необходимата информация на гражданите за датата, часа, мястото и дневния
ред на заседанията на съвета и съответните комисии.
(2) Обявленията с данните по ал. 1 се поставят на определени места в сградите на
общината, кметството, на други значими и общодостъпни места на територията на
общината.
(3) Информацията се разгласява и чрез местните средства за масово осведомяване и
чрез интернет.
(4) По начина, определен в ал. 2 и ал. 3 се предоставя и информацията за приетите
решения и актове на Общинския съвет.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият правилник е приет на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с Решение №… по Протокол №….. от …
година на Общински съвет Исперих и отменя Правилника за организацията и дейността
на общински съвет Исперих мандат 2015-2019 г., приет с решение № 5 по Протокол № 2
от 13.11.2015 г.

Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Моля, колеги да преминем към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински
съвет Исперих.
Относно: Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
/мандат 2019-2023 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
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 54
На основание чл. 21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019-2023
г. и измененията и допълненията към Правилника.
Решението да бъде изпратено на Кмета на общината и Областния Управител на
Област Разград в седемдневен 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.

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
М А Н Д А Т 2019 – 2023 ГОДИНА
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този Правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет
Исперих, неговите комисии, отношенията му с общинската администрация на Община
Исперих.
Чл. 2. Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от
населението в Общината при условия и ред, определени от закона.
Чл. 3. (1) Общинският съвет изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА и решава
въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи
и не съставляват изпълнителна дейност.
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(2) В изпълнение на своите правомощия общинският съвет приема правилници,
наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
Чл. 4. В своята дейност общинският съвет се ръководи от следните общи
принципи: законност; самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане
на решения; гарантиране и закрила интересите на жителите на Общината; публичност
при вземане на решенията и тяхното изпълнение.
Чл. 5. Общинският съвет заседава в заседателната зала на общинска администрация
гр. Исперих, ул.Дунав № 2 от 17.00 часа, всеки последен четвъртък от месеца, освен
когато реши да заседава на друго място и в друго време.
Глава втора.
КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Чл. 6. (1) Общинският съвет се свиква на първо заседание от Областния управител
в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.
(2) Преди началото на първото заседание, новоизбраните общински съветници
полагат предвидената в чл. 32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) клетва, устно, което се удостоверява с подписване на клетвени
листове. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на Областния
управител или на негов представител и на Председателя или член на общинската
избирателна комисия. Когато общински съветник е възпрепятстван да присъства при
полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на
общинския съвет.
(3) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от
най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира
Председател на съвета.
Чл. 7. (1) Общинският съвет избира председател с тайно гласуване.
(2) За провеждането на тайното гласуване се избира комисия по избора.
(3) Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател на
Общинския съвет.
Чл. 8. (1) Изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина, върху която
са изписани имената на съответните кандидати.
(2) Гласуването става с отбелязване на вот пред имената на съответния кандидат.
(3) Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни бюлетини, бюлетини без
отбелязвания на вот и с повече от едно отбелязвания, се смятат за недействителни.
(4) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
общия брой съветници.
(5) Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото
мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати,
получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил
повече от половината от гласовете на общия брой съветници. Ако и при повторното
гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва
отначало.
Глава трета.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Чл. 9. (1) Общинският съвет:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове.
2. одобрява общата численост и структура на общинската администрация в
общината и кметствата по предложение на кмета на общината.
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3. избира и освобождава председателя на Общинския съвет.
4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от
общинския бюджет по предложение на кмета на Общината.
5. приема, изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема
отчета за изпълнението му.
6. определя размера на местните данъци и такси.
7. приема решения за придобиване, стопанисване, разпореждане с общинско
имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на
кметства.
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски
дружества с общинско имущество и избира представителите на Общината в техните
органи.
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени
заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем
или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при
условия и по ред, определени със закон.
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни
изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на
Закона за устройство на територията.
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината,
които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности.
12. определя изискванията за дейността на физическите и юридически лица на
територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните
и други особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и
социалната инфраструктура.
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за
управлението на дарено имущество.
14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в
страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя
представители на общината.
15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон;
16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи
територията и границите на общината.
17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове,
инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с
общинско значение.
18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси
от своята компетентност.
19. приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания на
населението по въпроси от своята компетентност.
20. одобрява символ и печат на общината.
21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.
22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната
компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен
и неприсъствен, на територията на общината, кметството или населеното място по
предложение на кмета на общината, след съгласуване с Областния управител.
23. упражнява текущ и последваш контрол върху изпълнение на приетите от него
актове.
(2) Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече
от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и
тайно.
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(3) Актовете по чл.9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 и 19 и по чл. 10, ал. 3 се
вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(4) Актовете по чл.9, ал. 1, т. 5, 6, 7, 8, 9, 13 и 14 се приемат с поименно гласуване,
което се отразява в протокола от заседанието.
Чл. 10. (1) Общинския съвет може да избира обществен посредник.
(2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси
на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.
(3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник,
приет от общинския съвет.
(4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия
брой на общинските съветници.
Чл. 11. (1) Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на
областния управител в 7-дневен срок от приемането им.
(2) Актовете на общински съвет се разгласяват на населението на общината в срока
по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и
по друг подходящ начин. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на
оспорваните актове на общински съвет се разгласяват по същия ред. Актовете на
общински съвет се обнародват в „Държавен вестник”, когато това е предвидено със закон.
(3) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на Общината,
където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните десет години
на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в
рамките на осем часовото работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин,
желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за
това срещу заплащане.
Чл. 12. Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до
конституиране на новоизбрания общински съвет. Когато съдът е спрял изпълнението на
решението на общинската избирателна комисия за резултатите от изборите за общински
съветници или е обявил изборния резултат за недействителен, срокът на пълномощията на
общинския съвет, чийто мандат е изтекъл, се възобновява до полагането на клетвата от
новоизбрания общински съвет.
Глава четвърта.
РЪКОВОДСТВО
Чл. 13. Председателят на общинския съвет:
1. свиква съвета на заседания.
2. ръководи подготовката на заседанията на съвета.
3. ръководи заседанията на съвета.
4. координира работата на постоянните комисии.
5. подпомага съветниците в тяхната дейност.
6. подготвя проект за дневен ред на заседанията, съобразно плана на общинския съвет и
внесените предложения.
7. съобщава на общинския съвет постъпилите предложения.
8. осигурява реда в заседателната зала.
9. удостоверява с подписа си достоверността на приетите от общинския съвет актове.
10. удостоверява с подписа си верността на протоколите от заседанията на общинския
съвет, след като те са проверени от него.
11. разпределя проектите за разработване на нормативни документи от местно значение,
както и другите предложения, внесени в общински съвет, между постоянните комисии
според тяхната компетентност.
12. осигурява необходимите условия за дейността на съветниците и на комисиите.
13. представлява съвета пред външни лица и организации.
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14. поддържа връзките на съвета с политическите партии, обществени организации и
движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина.
15. следи за спазването на този правилник.
16. заедно с ръководството на групите съветници определя местата на съветниците,
кметовете и гражданите в заседателната зала.
17. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България,
общинския съвет и този правилник.
Чл. 14. (1) Председателят на Общинския съвет получава основно месечно
възнаграждение в размер на 90 % от основната заплата на кмета на общината.
(2) Общинският съвет упълномощава кмета на общината да подписва всички
промени свързани с възнаграждението на председателя, произтичащи от промени в
нормативните документи.
(3) Председателят на общинския съвет работи на пълен работен ден.
(4) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово
правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно
положение.
(5) Председателят на общинския съвет има право на:
1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и
по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване, при условията и по
реда на Закона за здравното осигуряване.
2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни
трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.
Чл. 15. (1) Председателят на общинския съвет може да свиква заместник –
председателите на общинския съвет, председателите на постоянните комисии и на групите
общински съветници или упълномощени техни заместници за консултации по програмата
и дневния ред на общинския съвет и по други въпроси от неговата дейност.
(2) Председателят на общинския съвет може да свиква периодично председателите
на постоянните комисии за обсъждане на изпълнението на програмата и на работата по
постъпилите проекти за решения и други актове.
Чл.16 (изм. с Решение № 54 по Протокол № 10от 23.04.2020 година на Общински
съвет Исперих) (1) Общинския съвет може да избере от състава си заместник –
председател;
(2) Заместник председателя се избира и освобождава с мнозинство повече от
половината от общия брой общински съветници;
(3) При отсъствие на Председателя или по време на участието му в обсъждането на
даден въпрос, заседанието се води от заместник – председателя до гласуване на проекта за
решение или прекратяване на обсъждането;
(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на Общински
съвет, както и при обсъждането на дейността му, заседанието на съвета се председателства
от заместник – председателя;
(5) Заместник – председателя подпомага председателя и изпълнява отделни негови
функции и правомощия, когато той му възложи това, следи за спазване на процедурите по
вземане на решения, координира работата на постояните комисии, подпомага съветниците
в тяхната дейност;
Чл. 17. (1) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват
предсрочно:
1. по негово искане – чрез писмено депозирана оставка в деловодството на
общинския съвет.
2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като
председател за повече от три месеца.
3. с влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
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(2) В случаите по ал.1, т.1 и т.3 прекратяването на пълномощията се приема без да
се обсъжда и гласува. В случая по ал.1, т.1 прекратяването поражда действие от обявяване
на изявлението пред общинския съвет, а по ал.1, т.3 – от влизане в сила на съответния акт.
(3) При мотивирано писмено искане за предсрочно прекратяване пълномощията на
председателя на общинския съвет по смисъла на ал.1, т.2, направено от най-малко една
четвърт от всички общински съветници, заместник-председателите свикват нарочно
заседание на общинския съвет не по-късно от 14 дни след постъпването му. Заседанието
се ръководи от избран от общинския съвет заместник-председател , за когото са
гласували повече от половината от присъстващите общински съветници. Гласуването е
тайно и искането се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от
общия брой на общинските съветници.
(4) До три месеца от конструирането на общинския съвет не може да се иска
предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет.
(5) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя избор за нов
председател се произвежда на същото заседание или не по-късно от следващото
заседание.
Чл. 18. Правомощията на заместник – председателите се прекратяват на основание
чл. 17 от този правилник, по реда предвиден за прекратяване пълномощията на
председателя на общинския съвет.
Глава пета.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Чл. 19. (1) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на
клетва по чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
(2) Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист.
(3) Общинските съветници продължават да изпълняват своите функции до
полагане на клетвата от новоизбраните общински съветници.
(4) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. при поставяне под запрещение;
2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за
умишлено престъпление от общ характер;
3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската
избирателна комисия;
4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или
кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител,
заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска
администрация;
5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за
неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност,
отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет
заседания на общинския съвет през годината;
6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради
заболяване за повече от 6 месеца ;
7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна
на постоянния му адрес извън територията на общината;
8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до
закриване на общината;
9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или
контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски
пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или
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директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при
заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава членка на Европейския съюз;
10. при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация;
11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
12. при установяване на неизбираемост;
13. при смърт.
(5) Обстоятелствата по ал. 4 се установяват с документи, издадени от
компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в 3-дневен
срок от издаването им. В случаите по ал. 4, т.3 в тридневен срок от подаването на
оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна
комисия.
(6) В тридневен срок от получаването на документите, удостоверяващи
обстоятелствата по ал. 4, т. 3, 5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява
общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в
тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за
възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че
обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице общинската избирателна
комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран
следващия в листата кандидат.
(7) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи
обстоятелствата по ал. 4, т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 общинската избирателна комисия
обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.
(8) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 6, както и
отказите по ал. 7 могат да се оспорват пред съответния административен съд от
заинтересованите лица или от централните ръководства на партиите, компетентни
съгласно устава, и ръководствата на коалициите от партии, компетентни съгласно
решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от
упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Препис от решението
на общинската избирателна комисия се изпраща на председателя на общинския съвет в
тридневен срок от влизането му в сила.
(9) Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не
по-късно от 1 месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна
комисия по ал. 6, съответно – след постановяването на решението по ал. 7, новоизбраният
общински съветник полага клетва по чл. 32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
(10) Ако в срока по ал. 9 председателят на общинския съвет не свика заседание на
съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от Областния управител и се
провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 9. При липса на кворум за
провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред
Областния управител, в присъствието на представител на общинската избирателна
комисия, общински съветници и граждани.
Чл. 20. Общинският съветник има право:
1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета.
2. да предлага включване в дневния ред на заседанията на общинския съвет
разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения.
3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността
на съвета.
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4. да получи екземпляр от приетите от общинския съвет наредби, правилници,
стратегии и др.
5. да отправя питания към кмета. Питането се депозира писмено от общинския
съветник в срок до 3 работни дни преди следващото заседание на общинския съвет, а се
отправя устно на заседанието. На питането се отговаря писмено и отговорът се представя
устно на следващото заседание на общинския съвет, но не по-късно от 1 месец от
внасянето на питането.
6. да ползва всички технически средства и помещения, предоставени за общинския
съвет.
7. държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да
оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и
документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато
те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна
тайна.
Чл. 21. (изм. с Решение № 54 по Протокол № 10 от 23.04.2020 година на
Общински съвет Исперих) (1) За участието си в заседанието на общинския съвет и
неговите комисии общинския съветник получава месечно възнаграждение в размер на
60% от средната брутна работна заплата в общинска администрация Исперих за
съответния месец;
(2) При отсъствие по неуважителни причини от заседание на постояните комисии
или на сесия на общински съвет, свикани по реда на настоящия правилник, общинския
съветник получава възнаграждението си по ал.1 намалено съответно с 20%;
(3) Възнаграждението на общинския съветник е дължимо за реалното му участие в
съответните заседания за време, не по-малко от две трети от тяхната продължителност;
Чл. 22. Общинският съветник може да участва като представител на държавата в
органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно участие в
капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получава
възнаграждение.
Чл. 23. Трудовото правоотношение с общинския съветник не може да бъде
прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от
Кодекса на труда.
Чл. 24. (1) Общинският съветник е длъжен:
1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на постоянните комисии, в
които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси.
2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията
на общинския съвет.
(2) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се
отнася до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг (а) и роднини по права
линия, по съребрена линия до 4-та степен включително и по сватовство до втора степен
включително.
Глава шеста.
ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
Чл. 25. (1) Съветниците могат да образуват групи.
(2) Групата е от двама и повече съветника.
(3) Групите съветници могат да формират съюз. Съюзът има правата на група, но
участвайки в съюз, отделната група съветници не загубва правата си.
Чл. 26. (1) Всяка група съветници или съюзи представя на председателя на
общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете
си, подписани от всички съветници от състава на групата или съюза.
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(2) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи съветници и
съюзи и техните ръководства на заседание на общинския съвет.
(3) Всяка промяна в състава на групите съветници и съюзи се съобщава от
председателя на общинския съвет на заседание.
Чл. 27. Името на група съветници или съюзи не може да повтаря име на
организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред.
Чл. 28. (1) Всеки съветник може да членува само в една група.
(2) Условието за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и
правата и задълженията на членовете се определят от самата група в съответствие с
разпоредбите на този правилник.
(3) (отм. с Решение № 28 по Протокол № 5 от 30.01.2020 година на Общински
съвет Исперих, нова с Решение № 54 по Протокол № 10 от 23.04.2020 година на
Общински съвет Исперих) Съветник може да напусне групата си, като подаде писмено
заявление до ръководителя на групата и до председателя на общински съвет.
(4) (отм. с Решение № 28 по Протокол № 5 от 30.01.2020 година на Общински
съвет Исперих)
(5) (отм. с Решение № 28 по Протокол № 5 от 30.01.2020 година на Общински
съвет Исперих)
Глава седма.
КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 29. (1) Общинския съвет избира от състава на своите съветници постоянни и
временни комисии.
(2) Постоянните комисии са в състав от 3 и повече членове.
(3) Общинският съвет формира следните постоянни комисии:
1. Комисия по финанси и бюджет;
2. Комисия по законност и обществен ред;
3. Комисия по здравеопазване и социални дейности;
4. Комисия по образование, култура и духовни дейности;
5. Комисия по младежта, спорта и туризма;
6. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
7.Комисия по регионална политика,европейско развитие и етнически въпроси;
8.Комисия по общинска собственост,земеделие и гори;
(4) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три
постоянни комисии.
(5) Общинския съвет може да извършва промени във вида, броя и състава на
комисиите.
Чл. 30. Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират с явно
гласуване по предложение на председателя на общинския съвет и общинските съветници.
Отделните партии или коалиции не могат да имат мнозинство в комисиите.
Чл. 31. (1) Всяка постоянна комисия се ръководи от председател.
(2) Председателят на постоянната комисия:
1. организира работата и заседанията на постоянната комисия.
2. поддържа връзки и съгласува дейността на комисията с останалите постоянни и
временни комисии.
Чл. 32. (1) Постоянните комисии могат да привличат за експерти и консултанти
външни лица.
(2) На експертите и консултантите ползвани при работата на комисиите, се заплаща
на база действащи нормативни документи след предварително съгласуване с председателя
на общинския съвет.
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Чл. 33. (1) Дейността на комисиите се обезпечава финансово от бюджета на
общинския съвет.
(2) При изпълнение на служебните си задължения общинските съветници, след
съгласуване с председателя на общинския съвет, могат да ползват транспортните средства
на общината.
Чл. 34. (1) Постоянните комисии подготвят проекти за нормативни документи от
местно значение и проекти за решение, и ги внасят в общинския съвет.
(2) В заседанията на постоянните комисии присъства вносителя на материала или
негов упълномощен представител. Комисията може да откаже разглеждането на внесен
материал, ако не присъства вносителя или упълномощено от него лице.
(3) Постоянните комисии разглеждат предложенията, резолирани от председателя
на общинския съвет, изготвят доклад и предлагат становище на общинския съвет за
тяхното приемане, отхвърляне, изменение или допълнение в едноседмичен срок.
(4) Съветниците, които не са членове на дадена комисия, имат право да участват
във всички нейни заседания без право да гласуват.
Чл. 35. Не може да бъде разглеждан на заседание на общинския съвет материал, по
който няма становище и проект за решение на съответната комисия в тридневен срок
преди заседанието на общинския съвет.
Чл. 36. (1) Постоянната комисия се свиква на заседания:
1. от нейния председател.
2. по искане най-малко на 1/3 от нейните членове.
3. по решение на председателя на общинския съвет.
(2) Комисията взема решение, когато на заседанието присъстват повече от
половината и членове. Решенията на комисията се вземат с мнозинство, повече от
половината от присъстващите членове.
(3) Съкратените протоколи от заседанията на комисиите се подписват от
председателя на комисията.
(4) При отсъствие на председателя на комисията, член на комисията поема
функциите му.
Чл. 37. Постоянните комисии работят между заседанията по своя програма.
Чл. 38. На заседания на общинския съвет, председателите на постоянните комисии
задължително представят становище, придружено с проект за решение по обсъжданите от
комисията въпроси.
Чл. 39. (1) Временните комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на
отделни въпроси и за провеждане на анкети.
(2) Предложение за образуване на временни комисии може да се прави от:
1. председателя на общинския съвет.
2. постоянна комисия.
3. най-малко от 1/3 от общинските съветници.
(3) Задачите, числеността, съставът, срокът на дейност и финансовите средства на
временните комисии се определят от общинския съвет.
Глава осма.
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Чл. 40. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:
1. по негова инициатива.
2. по искане на 1/3 от общинските съветници.
3. по искане на 1/5 от избирателите на общината.
4. по искане на областния управител.
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(2) В случаите по ал.1, т. 2, 3, 4 председателят на общинския съвет свиква
заседание, което се провежда в седемдневен срок от внасяне на искането. След изтичането
на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя
на искането и се провежда в седемдневен срок от искането.
(2) Заседанията на общинския съвет са открити . Приетите решения в едноседмичен
срок след влизането им в сила, се отразяват на интернет страницата на общината.
(3) Лица, които не са съветници, могат да присъстват на заседанията на Общинския
съвет, по реда, определен с настоящия Правилник.
Чл.41. (нов. с Решение № 54 по Протокол № 10 от 23.04.2020 година на Общински
съвет Исперих) Заседанията на общинския съвет са открити и същите се излъчват онлайн
на сайта на Община Исперих. Приетите решения в едноседмичен срок след влизането им в
сила, се отразяват на интернет страницата на общината.
Чл. 42. (1) Заседанията на общинския съвет са закрити, когато важни държавни
интереси налагат това. В този случай не се допускат лица, които не са съветници на
заседанията на общинския съвет.
(2) Предложение за закрито заседание могат да направят председателят на
общинския съвет, общински съветници или кметът на общината.
(3) При постъпило предложение за закрито заседание, председателят поканва
всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на председателя,
общинския съвет обсъжда и гласува предложението. Съобразно резултата от гласуването,
заседанието продължава като закрито или открито.
(4) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.
Чл. 43. Председателят на общинския съвет открива заседанията ако присъстват
повече от половината от съветниците.
Чл. 44. (1) В изключителни случаи председателят може да предложи промяна в
дневния ред, в началото на заседанието.
(2) Окончателният дневен ред се гласува в началото на всяко заседание.
(3) Не могат да бъдат обсъждани въпроси които не са включени в дневния ред и не
са разглеждани в комисии.
Чл. 45. (1) Председателят ръководи заседанието и дава думата на общинските
съветници.
(2) Никой съветник не може да се изказва без да е получил думата от председателя.
(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка.
(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказване и определя реда на
изказващите се, като го съобразява с поредността на заявките.
(5) Кметът на Общината може да поиска да му бъде дадена думата по всяко време
на заседанието без предварителна заявка. В този случай председателят на общинския
съвет незабавно предоставя думата на Кмета на Общината.
Чл. 46. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени
искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на
реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник или които съдържат
предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието,
включително тези за:
1. прекратяване на заседанието.
2. отлагане на заседанието.
3. прекратяване на разискванията.
4. отлагане на разискванията.
5. отлагане на гласуването.
(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да
се засяга същността на главния въпрос.
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Чл. 47. (1) Когато ораторът се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го
предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
(2) Съветникът не може да говори по същество повече от един път по един и същи
въпрос.
Чл. 48. Общинските съветници говорят от трибуната.
Чл. 49. (1) Общинският съветник има право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключило изказване от
общински съветник. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2
минути.
(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики.
(4) Не се допуска реплика на реплика. Репликираният общински съветник има
право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.
Чл. 50. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути,
когато в изказване на заседание на общинския съвет е засегнат лично или поименно.
Личното обяснение се прави в края на заседанието.
(2) Общинският съветник има право на обяснение на своя отрицателен вот в
рамките на 2 минути след гласуването.
(3) Право на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник,
който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се
е изказвал.
(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на трима общински
съветници.
(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след
гласуване на процедурни въпроси.
Чл. 51. (1) Отделният оратор има право на изказване до 10 минути, освен ако не е
приет друг регламент.
(2) Ако ораторът превишава определеното време, председателят, след като го
предупреди, му отнема думата.
Чл. 52. При нужда времето за изказвания се определя предварително от
председателя на общинския съвет, съгласувано с ръководителите на групите съветници и
се разпределя между групите, пропорционално на тяхната численост.
Чл. 53. След като списъкът на ораторите е изчерпан и никой общински съветник не
иска думата, председателят обявява разискванията за приключили.
Чл. 54. (1) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един
общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на
гласуване без да се обсъжда.
(2) Когато е постъпило предложение за прекратяване на разискванията, то не се
обсъжда. Думата се дава само на по един представител от група съветници, която не е
съгласна с предложението.
(3) Ако предложението за прекратяване на разискванията е прието, но има
представители на групи и съюзи, които не са се изказвали по разисквания въпрос, думата
се дава на един съветник на всяка от тях.
Чл. 55. При предложение за прекратяване на разискванията и за отлагането им, найнапред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.
Чл. 56. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на
общинския съвет по предложение на председателя или на група съветници.
(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за
отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.
Чл. 57. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските
съветници или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне
заседанието за определено време.
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(2) Всяка група съветници може да поиска прекъсване на заседанието за не повече
от 15 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като
това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването. Прекъсването на
заседание не може да се иска до един час след започването му. Интервалът между две
прекъсвания не може да е по-малък от един час.
Чл. 58. (1) Гласуването е лично. Гласува се “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
Гласуването се извършва явно или тайно.
(2) Явното гласуване се извършва:
1. чрез вдигане на ръка.
2. чрез саморъчно подписване.
3. поименно.
(3) Поименното гласуване става като председателят прочита имената на
съветниците, които отговарят съответно “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
Чл. 59. Тайното гласуване се извършва с бюлетини. Предложение за гласуване чрез
саморъчно подписване или за тайно гласуване може да бъде направено от председателя на
общинския съвет, от всички общински съветници или от една група съветници.
Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински
съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.
Чл. 60. Гласуването се извършва по следния ред:
1. предложения за отхвърляне.
2. предложения за отлагане за следващо заседание.
3. предложение за заместване.
4. предложения за поправки.
5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки.
6. предложения за допълнения.
7. основното предложение.
Чл. 61. (1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от
половината от присъстващите общински съветници, извън случаите на чл. 9, ал. 1, т. 1, 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 и 19 и по чл. 10, ал. 3.
(2) В случай на равенство на гласовете, предложението се смята за отхвърлено.
Чл. 62. (1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването, или резултатът от него бъдат оспорени от
група съветници веднага след приключването му, председателят може да разпореди то да
бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.
Чл. 63. (1) (изм. с Решение № 54 по Протокол № 10 от 23.04.2020 година на
Общински съвет Исперих) За всяко заседание на общински съвет се води протокол.
Съветниците имат право в седемдневен срок от деня на заседанието да прегледат
протокола и да поискат поправки в него. При спор въпроса се решава от съвета на
следващото заседание.
(2) Заверен препис от приети решения на общинския съвет се издава само от
Председателя на общинския съвет. Председателят удостоверява идентичността между
преписа и оригинала с подписа си. Протоколът от заседанията на общинския съвет се
подписва от председателя и протоколиста.
Глава девета.
ВНАСЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл. 64. (1) Право да внасят предложения имат :
1. председателят на общински съвет, председателите на постоянни комисии и
общинските съветници.
2. кметът и заместник-кметовете на Общината.
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3. лица, които по силата на други закони могат да внасят предложения за актове.
5. други лица, определени с решение на общинския съвет
(2) Управителите на търговски дружества с общинско участие имат право да внасят
предложения и да участват в заседанията, когато се разглеждат въпроси на съответното
дружество.
Чл. 65. (1) Внасяните предложения за актове трябва задължително да имат
следното минимално съдържание:
1. наименование на акта.
2. изложение на фактите и обстоятелствата, налагащи издаването на акта.
3. правно основание за издаването на акта.
4. посочване на организационните, материално-техническите, финансови и трудови
ресурси, осигуряващи изпълнението на акта. Това правило се прилага когато подлежащия
на издаване акт е индивидуален и има вътрешно-служебен характер.
5. подпис на вносителя на предложението за акт.
6. съгласуваност с правоспособен юрист.
(2) По преценка на вносителя или когато предметът на акта представлява правна и
фактическа сложност, предложенията за актове освен изискванията по ал. 1, следва да
съдържат:
1. срок за изпълнение, когато естеството и характерът на акта налага това.
2. отговорникът следящ за изпълнението на акта.
3. съгласуваност със съответните специализирани органи и организации, когато
закон или естеството и характерът на акта налага това.
(3) Ако постоянна комисия или общински съветник направят предложение по
същество на проекто-акт, внесен за разглеждане от кмета на Общината или от лице, което
има право по силата на други закон да внася предложение за приемане на актове в
общинския съвет, то новото предложение задължително трябва да е съобразено и с
изискванията на предходната алинея.
Чл. 66. (1) Материалите за заседанието на общинския съвет се подготвят от
вносителя и поднасят на председателя на общинския съвет в писмен вид не по-късно от 7
дни преди датата на заседанието и не по-късно от 3 дни на общинските съветници.
(2) В изключителни случаи кметът на Общината може да внася материали, които
касаят неотложни срокове, преди заседанието.
(3) Постъпилите материали се резолират от председателя на общинския съвет в
еднодневен срок за постоянните комисии според тяхната компетентност.
(4) Постоянните комисии внасят становища и проекти за решения по
разглежданите въпроси, включени в дневния ред, не по-късно от 2 дни преди датата на
съответното заседание.
(5) Постоянните комисии за всяко свое заседание съставят протокол.
Чл. 67. Постоянните комисии обсъждат и материали, невключени в дневния ред на
предстоящото заседание на общинския съвет и представят на председателя заключенията
си по тях.
Глава десета.
КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 68. Общинският съвет осъществява контрол върху работата на кметовете,
изпълнителната власт и ръководители на общински фирми, чрез въпроси, които имат
актуален характер и питания.
Чл. 69. (1) Общинските съветници имат право да отправят въпроси с актуален
характер от компетенциите на съвета.
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(2) Въпросите трябва да са формулирани кратко, ясно и да съдържат само
необходимата информация, достатъчна за разбиране на проблема.
Чл. 70. (1) Въпросите трябва да бъдат предадени на председателя на общинския
съвет в писмена форма до 3 дни преди обявеното заседание.
(2) Председателят на общинския съвет уведомява незабавно кмета на общината за
постъпилите въпроси, отнасящи се до дейността на изпълнителната власт.
(3) Отговарящият може да поиска отлагане на отговора, но не по-късно от
следващата сесия.
(4) Отговорът не се обсъжда, а може да бъде репликиран само от съветника, задал
въпроса.
(5) Въпросът се снема от дневния ред, когато общинският съветник, който го е
поставил, отсъства.
(6) По важни въпроси се приема решение.
Чл. 71. Текущият контрол по изпълнение на приетите от общинския съвет актове се
осъществява, като кметът на Общината предоставя копия от документите, изготвени при
изпълненията на актовете на общинския съвет на неговия председател. Това правило се
прилага, когато дадения акт е индивидуален и има вътрешно-служебен характер.
Глава единадесета.
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
Чл. 72. Общинските съветници нямат право да прекъсват оратора, да отправят
лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да
разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или уронващи доброто име на
гражданите, да имат непристойно поведение или да извършват постъпки, които нарушават
реда на заседанието.
Чл. 73. По отношение на общинските съветници могат да се прилагат следните
дисциплинарни мерки:
1. забележка.
2. отнемане на думата.
3. отстраняване от заседание.
Чл. 74. Забележка се прави от председателя на всеки оратор, който се отклони от
предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.
Чл. 75. Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой
колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.
Чл. 76. Председателят отнема думата на общински съветник, който:
1. по време на изказването си има наложени две забележки.
2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си въпреки
поканата на председателя да завърши.
Чл. 77. Председателят може да отстрани от заседание общински съветник, който:
1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин.
2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа в
заседателната зала.
3. призовава към насилие.
4. оскърбява общинския съвет.
Глава дванадесета.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Чл. 78. (1) Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската
администрация.
1. В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено по
чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА, което подпомага работата на общинския съвет и неговите
комисии.
2. Служителите в звеното се назначават и освобождават от Кмета на общината по
предложение на председателя на общинския съвет. Кмета на общината не може да
назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено писменно
предложение от председателя на общинския съвет.
3. Звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА;
- осигурява деловодното обслужване на общинския съвет и на постояните комисии;
- осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за
заседанията на комисиите и общинския съвет;
- Осигурява водене на протоколи и присъствени листи от заседанията на комисиите и
общинския съвет
(2) Кореспонденцията изпратена до общински съвет от държавни и местни органи
на управление, юридически и физически лица се завеждат във входящ регистър на
общинския съвет, като се отбелязва датата на получаване и се спазва единна система –
деловодство и номенклатурата на делата. Входящият регистър се поддържа от служител
от общинска администрация, определен от кмета на общината.
(3) Председателят на ОбС с резолюция разпределя входящата кореспонденция.
(4) На всички молби, жалби или заявления се отговаря устно или писмено в срок от
получаването им, определен в съответния нормативен акт. Техническото изпълнение на
отговорите се извършва от общинската администрация.
Чл. 79. (1) Изходящите от общинския съвет писма и предложения се съставят в три
екземпляра и съдържат инициалите на общинския съветник, който ги е изготвил.
Изходящите писма, предложения и материали на общинския съвет се подписват от
Председателя на общинския съвет. При отсъствие на председателя или когато е
възпрепятстван, подписването се извършва от заместник-председател на общинския съвет.
(2) Материалите на общинския съвет се обработват и съхраняват съгласно Закона
за местното самоуправление и местната администрация, Закона за държавния архивен
фонд и подзаконовите му нормативни актове.
Чл. 80. Звеното (експертът) от общинската администрация, подпомагащо и
осигуряващо дейността на общинския съвет е длъжно да:
1. уведомява писмено или устно общинските съветници за заседанията на
общинския съвет, за заседанията на постоянните и временните комисии както и по други
въпроси, касаещи компетенциите на общинските съветници.
2. уведомява представителите на общинската администрация, кметствата,
общинските дружества и др. за участие в заседанията на постоянните комисии.
3. води протоколите от заседанията на общинския съвет и ги изпраща в
законоустановения срок на областния управител.
4. осигурява в техническо отношения провеждането на заседания на общинския
съвет: получаване на материали и размножаването им; определяне място на заседания на
постоянните комисии; озвучаване; запис на магнитен носител на заседанията на
общинския съвет.
5. съхранява решенията на общинския съвет, трите екземпляри от протоколите,
входяща и изходяща поща, протоколите от заседания на постоянните комисии. Пази в каса
печата на общинския съвет.
6. организира изплащането на командировъчни и възнаграждения, съгласно
разпоредбите на този Правилник.
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7. огласява провеждането на заседанията на общинския съвет.
Чл. 81. Общинската администрация:
1. чрез кмета на Общината подготвя проекти за решения на общинския съвет.
2. осигурява подготовка на необходимите аналитични и справочни материали по
разглежданите на заседанията на общинския съвет въпроси.
3. осигурява на всеки общински съветник екземпляр от приетите от общинския
съвет наредби, правилници, стратегии, програми и др.
4. осигурява присъствието на представител на общинска администрация, за участие
в заседание на постоянна комисия при покана за това.
5. извършва административно обслужване на гражданите по въпроси включени в
чл. 22, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация- предоставя
копия от актове на общинския съвет, като услугата се таксува съгласно Наредба № 11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Исперих.
6. кметът на общината организира изпълнението на актовете на общински съвет и
внася в общински съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно.
Глава тринадесета.
УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
Чл. 82. (1) Гражданите имат право да присъстват на откритите заседания на
общинския съвет и неговите комисии, като заемат определените от председателя на съвета
или на съответната комисия места.
(2) По време на заседанията гражданите са длъжни да спазват определения ред и да
не пречат на провеждането на заседанията.
(3) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво
състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в
залата, се отстраняват от заседанието.
Чл. 83. (1) По време на заседанията на общинския съвет гражданите могат да
изразяват становища по обсъждан въпрос от дневния ред, ако са заявили предварително
писмено желание за това до председателя на общинския съвет.
(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на три минути.
(3) Извън случаите по ал. 1 гражданите могат да отправят питания, представляващи
обществен интерес и които са от компетентността на общинския съвет, кмета или
общинската администрация, на всяко заседание на общинския съвет, след изчерпване на
дневния ред.
Чл. 84. (1) Гражданите, желаещи да отправят питане, се записват при председателя
на общинския съвет.
(2) Гражданите получават отговор на питането по компетентност от кмета на
общината или от председателя на общинския съвет/председателя на постоянната комисия/
на следващото заседание. Ако има готовност, отговорът може да бъде даден в същото
заседание веднага след питането на гражданите.
Чл. 85. В заседанията на общинския съвет гражданите могат да задават и въпроси,
които са поставили писмено пред общинския съвет или Кмета на Общината по друг
повод, но не са получили отговор.
Чл. 86. (1) В заседанията на комисиите гражданите могат да се изказват само по
въпроси, които са включени в дневния ред на комисията.
(2) Редът за изказване се определя от председателя на комисията или от правилника
за дейността й.
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Чл. 87. (1) Председателят на общинския съвет и председателите на комисиите
осигуряват необходимата информация на гражданите за датата, часа, мястото и дневния
ред на заседанията на съвета и съответните комисии.
(2) Обявленията с данните по ал. 1 се поставят на определени места в сградите на
общината, кметството, на други значими и общодостъпни места на територията на
общината.
(3) Информацията се разгласява и чрез местните средства за масово осведомяване и
чрез интернет.
(4) По начина, определен в ал. 2 и ал. 3 се предоставя и информацията за приетите
решения и актове на Общинския съвет.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият правилник е приет на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с Решение № 54 по Протокол № 10 от
23.04.2020 година на Общински съвет Исперих и отменя Правилника за организацията и
дейността на общински съвет Исперих мандат 2015-2019 г., приет с решение № 5 по
Протокол № 2 от 13.11.2015 г.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Избор на председатели и състав на постоянните комисии.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги общински съветници,
Във връзка с чл. 29, ал.1 от приетия Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодествието му с общинска
администрация мандат 2019-2023г. Общинският съвет създава постояни и времени
комисии, като избира от своя състав техния председател и членове с явно гласуване с
мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.
На основание чл. 29, ал.3 приехме броя на постояните комисии да бъдат осем както
следва:
1. Комисия по финанси и бюджет;
2. Комисия по законност и обществен ред;
3. Комисия по здравеопазване и социални дейности;
4. Комисия по образование, култура и духовни дейности;
5. Комисия по младежта,спорта и туризма;
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6 Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
7.Комисия по регионална политика,европейско развитие и етнически въпроси;
8.Комисия по общинска собственост,земеделие и гори;

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 29,ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023г. избира следната
численост на постоянните комисии:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
Числения състав на всяка комисия да се състои от:
1. Комисия по финанси и бюджет 7 общински съветника
2. Комисия по законност и обществен ред 7 общински съветника
3. Комисия по здравеопазване и социални дейности 7 общински съветника
4. Комисия по образование, култура и духовни дейности 7 общински съветника
5. Комисия по младежта,спорта и туризма 7 общински съветника
6 Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество 7 общински съветника
7.Комисия по регионална политика,европейско развитие и етнически въпроси 5 общински
съветника
8.Комисия по общинска собственост,земеделие и гори 7 общински съветника

На основание чл. 21,ал.1,т.1 от ЗМСМА и чл 30 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Исперих мандат 2019-2023г. избира ръководство и членове
на постоянните комисии.
Общински съвет Исперих
Реши:
I. Избира следния състав на комисия по финанси и бюджет
Председател: Айдън Исмаил Хюсеин
Членове: Билгин Мустафа Билял
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Бейти Кямил Руфат
Дамян Василев Милев
Христо Йорданов Аргилов
Сали Баки Назиф
Зейти Фераим Мехмед

Избира следния състав на комисия по законност и обществен ред
Председател:Дамян Василев Милев
Членове: Фикрет Фикрет Хамид
Бейти Кямил Руфат
Ахмед Юмер Хакъ
Росица Цветанова Митева
Хамди Нурула Нурула
Нехрин Исуф Яшар
Избира следния състав на комисия по по здравеопазване и социални дейности
Председател: д-р Ферай Ахмедова Сабит
Членове
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Ерол Акиф Юмер
Екатерина Великова Димитрова
Севгин Джеват Халил
Енис Тунджер Али
Гюнел Адем Мюсреф
Избира следния състав на комисия по образование, култура и духовни дейности
Председател: Екатерина Великова Димитрова
Членове
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Нежда Неджат Саар
Сали Баки Назиф
Сибел Нермин Джелил
Севгин Джеват Халил
Фикрет Фикрет Хамид
Избира следния състав на комисия по младежта,спорта и туризма
Председател:Христо Йорданов Аргилов
Членове:
Танер Сали Закир
Емин Шабан Емин
Айдън Исмаил Хюсеин
Фикрет Фикрет Хамид
Юнуз Ахмед Хаккъ
Турхан Исмаил Ибрям
Избира следния състав на комисия по Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Председател: Хамди Нурула Нурула
Членове:
Нехрин Исуф Яшар
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Нежда Неджат Саар
Танер Сали Закир
Даниел Димитров Йорданов
Юнуз Ахмед Хаккъ
Турхан Исмаил Ибрям

Избира следния състав на комисия по регионална политика,европейско развитие и
етнически въпроси
Председател: Гюнел Адем Мюсреф
Членове:
Ридван Хабил Джелил
Мустафа Закир Рашид
Емин Шабан Емин
Христо Йорданов Аргилов
Избира следния състав на комисия по общинска собственост,земеделие и гори
Председател: Зейти Фераим Мехмед
Членове:
Билгин Мустафа Билял
Ридван Хабил Джелил
Дамян Василев Милев
Мустафа Закир Рашид
Енис Тунджер Али
Росица Цветанова Митева
Въпроси по докладната записка и проекта за решение имате ли?
Няма.
Моля, колеги да преминем към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Избор на председатели и състав на постоянните комисии.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 55
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 29,ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023г. избира следната
численост на постоянните комисии:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
Числения състав на всяка комисия да се състои от:
1. Комисия по финанси и бюджет 7 общински съветника
2. Комисия по законност и обществен ред 7 общински съветника
3. Комисия по здравеопазване и социални дейности 7 общински съветника
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4. Комисия по образование, култура и духовни дейности 7 общински съветника
5. Комисия по младежта,спорта и туризма 7 общински съветника
6 Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество 7 общински съветника
7.Комисия по регионална политика,европейско развитие и етнически въпроси 5 общински
съветника
8.Комисия по общинска собственост,земеделие и гори 7 общински съветника

Решението да бъде изпратено на Кмета на общината и Областния Управител на
Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му
пред Административен съд Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на второто решение в тази докладна за избор на
ръководство и членове на постояните комиси.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Избор на председатели и състав на постоянните комисии.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР

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

НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

За
За
За

П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 56
На основание чл. 21,ал.1,т.1 от ЗМСМА и чл 30 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Исперих мандат 2019-2023г. избира ръководство и членове
на постоянните комисии.
Общински съвет Исперих
Реши:
I. Избира следния състав на комисия по финанси и бюджет
Председател: Айдън Исмаил Хюсеин
Членове: Билгин Мустафа Билял
Бейти Кямил Руфат
Дамян Василев Милев
Христо Йорданов Аргилов
Сали Баки Назиф
Зейти Фераим Мехмед
Избира следния състав на комисия по законност и обществен ред
Председател:Дамян Василев Милев
Членове: Фикрет Фикрет Хамид
Бейти Кямил Руфат
Ахмед Юмер Хакъ
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Росица Цветанова Митева
Хамди Нурула Нурула
Нехрин Исуф Яшар
Избира следния състав на комисия по по здравеопазване и социални дейности
Председател: д-р Ферай Ахмедова Сабит
Членове
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Ерол Акиф Юмер
Екатерина Великова Димитрова
Севгин Джеват Халил
Енис Тунджер Али
Гюнел Адем Мюсреф
Избира следния състав на комисия по образование, култура и духовни дейности
Председател: Екатерина Великова Димитрова
Членове
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Нежда Неджат Саар
Сали Баки Назиф
Сибел Нермин Джелил
Севгин Джеват Халил
Фикрет Фикрет Хамид
Избира следния състав на комисия по младежта,спорта и туризма
Председател:Христо Йорданов Аргилов
Членове:
Танер Сали Закир
Емин Шабан Емин
Айдън Исмаил Хюсеин
Фикрет Фикрет Хамид
Юнуз Ахмед Хаккъ
Турхан Исмаил Ибрям
Избира следния състав на комисия по Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Председател: Хамди Нурула Нурула
Членове:
Нехрин Исуф Яшар
Нежда Неджат Саар
Танер Сали Закир
Даниел Димитров Йорданов
Юнуз Ахмед Хаккъ
Турхан Исмаил Ибрям
Избира следния състав на комисия по регионална политика,европейско развитие и
етнически въпроси
Председател: Гюнел Адем Мюсреф
Членове:
Ридван Хабил Джелил
Мустафа Закир Рашид
Емин Шабан Емин
Христо Йорданов Аргилов
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Избира следния състав на комисия по общинска собственост,земеделие и гори
Председател: Зейти Фераим Мехмед
Членове:
Билгин Мустафа Билял
Ридван Хабил Джелил
Дамян Василев Милев
Мустафа Закир Рашид
Енис Тунджер Али
Росица Цветанова Митева
Решението да бъде изпратено на Кмета на общината и Областния Управител на
Област Разград в седемдневен 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 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Освобождаване от заплащане на дължимите наеми за общински
помещения, общински терени и такса тротоарно право на територията на община
Исперих
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решение от 13.03.2020год. на Народното събрание,обнародвано в Държавен
вестник бр.22 от 13.03.2020год. е обявено извънредно положение в страната във връзка с
регистрирани случай на COVID - 19 на територията на страната, като извънредното
положение в страната е удължено до 13 май 2020 год. Това създава затруднения на
наемателите на общински помещения, терени и тротоарно право, поради факта че голяма
част от търговските обекти на територията на община Исперих са преустановили
дейността си в резултат от въведените със заповеди на министъра на здравеопазването и
на кмета на Община Исперих забрани, ограничения и други мерки. С цел облекчаване
финансовата тежест на търговците, предложението ни е да се освободят от заплащане на
наеми и такса тротоарно право наематели, които имат сключени договори за наем с
Община Исперих, от началото на извънредното положение до неговата отмяна.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и приеме
следните:
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.306, ал.1, ал.2 и ал. 4 от
Търговския закон
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
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1. Дава съгласие за освобождаване от заплащане на наеми за общински помещения,
ползване като търговски обекти, общински терени за поставяне на кафе автомати, както и
такса тротоарно право на наематели, които имат сключени договори за наем с Община
Исперих за периода от 13 март 2020 год. до отмяна на извънредното положение в
страната.
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.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя.
Няма.
Преминаваме към гласуване.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Освобождаване от заплащане на дължимите наеми за общински
помещения, общински терени и такса тротоарно право на територията на община
Исперих
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД

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
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

За
За
За
За

П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 57
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.306, ал.1, ал.2 и ал. 4 от
Търговския закон
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за освобождаване от заплащане на наеми за общински помещения,
ползване като търговски обекти, общински терени за поставяне на кафе автомати, както и
такса тротоарно право на наематели, които имат сключени договори за наем с Община
Исперих за периода от 13 март 2020 год. до отмяна на извънредното положение в
страната.
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.
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Настоящето Решение 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 инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно:Изграждане на трета клетка на обект „ Регионално депо за неопасни
отпадаци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Шукри.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
На 30.03.2020 г. се проведе заседание на общото събрание на „Регионално
сдружение за управление на отпадъците за регион Разград”, на което се обсъди въпросът
за необходимостта от разширяване на регионалното депо и изграждане на трета клетка на
обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих,
Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян”. След изготвен технически проект по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013г.” за разширение на регионалното депо, през 2019 г.
община Разград е възложила на проектантски екип да изготви работни проекти за
изграждане на трета клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините
Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян”. В резултат на
извършените геодезически заснемания и направените изчисления за обема депонирани
отпадъци се очаква депото да запълни капацитета си към месец август 2021 година.
На база изготвени технически проекти за разширение на регионалното депо, община
Разград е възложила на проектантския екип да изготви работни проекти за изграждане
трета клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград,
Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян”. Строителната стойност на
инвестиционния проект е в размер на 6 654 817,49 лв. с ДДС.
От началото на тази година са проведени три заседания на Общото събрание на
Сдружение „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград”, на
които са обсъдени въпроси свързани с изграждане на трета клетка на депото и
възможности за финансиране от внесените отчисления по чл.64 от Закона за управление
на отпадъците в РИОСВ – Русе, които към 31.12.2019 г. са в размер на 10 156 657,26 лв.
Тези средства представляват общата сума на внесените отчисления от всички общини,
включени в сдружението.
Общините от „Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион
Разград” (РСУО), имат задължение за съфинансиране на проект „Проектиране и
изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на
битови отпадъци за общините от РСУО Разград” в размер на 4 971 971,68 лв., като
дяловото участие на всяка община е пропорционално на броя на населението на
52

съответната община по официални данни на Националния статистически институт към
31.12.2016 г. Взето е решение собственото участие на общините да се обезпечи от
внесените отчисления по чл.64 от ЗУО в РИОСВ – Русе.
Съгласно взетото решение на база брой население на общините от сдружението към
31.12.2016 г., дяловото участие на всяка община е съгласно информацията в Таблица № 1:
Таблица № 1
№
по
ред

Община

Дял на съответната община
за финансиране на проект за
изграждане на компостираща
инсталация и инсталация за
предварително третиране на
битови отпадъци

Внесени отчисления по
чл.64
от
ЗУО
от
01.01.2011 г. до 31.12.2019
г. по банковата сметка за
чужди
средства
на
РИОСВ-Русе

1,

Община Завет

418 905,05 лв.

229 786,09 лв.

2.

Община Исперих

900 454 ,14 лв.

1 613 912,16 лв.

3.

Община Кубрат

717 045,85 лв.

975 756,06 лв.

4,

Община Лозница

369 487,78 лв.

437 509,92 лв.

5,

Община Разград

2 050 364,22 лв.

6 277 087,17 лв.

6,

Община Самуил

278 925,36 лв.

320 593,88 лв.

7,

Община Цар Калоян

236 789 28 лв.

302 011,98 лв.

4 971 971,68 лв.

10 156 657,26 лв.

Общо:

От данните в Таблица № 1 е видно, че от внесените към 31.12.2019 г. отчисления по
чл.64 от ЗУО в размер на 10 156 657,26 лв., финансирането на проекта за „Изграждане на
компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци „
е обезпечено на 100 % и остава финансов ресурс в размер на 5 184 685,58 лв., който може
да се използва за финансиране изграждането на трета клетка на регионалното депо.
На последното заседание на общото събрание на регионалното сдружение ,
проведено на 30.03.2020 г. бе взето решение разпределението на дела на финансиране и
придобиване на собственост на трета клетка на обект „Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян”.
за всяка община от сдружението да бъде пропорционално на обема на депонираните в
регионалното депо отпадъци от съответната община по официални отчетни данни за
календарната 2019 г., което да съответства на реално внесения размер на отчисленията от
всяка една от общините на принципа „Замърсителят плаща”.
Съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци на МОСВ (обн. ДВ. бр.111 от 27.12.2013 г., изм. и доп. ДВ бр.7 от
20.01.2017 г., изм. и доп. ДВ бр. 26 от 22.03.2020 г.), събраните суми от отчисленията
могат да бъдат изразходвани за финансиране и изграждане на депа за отпадъци, след
приети решения на общинските съвети на общините, включени в регионалното
сдружение.
Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
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На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 и т.23, и чл.21. ал.2 от ЗМСМА; чл. 25, ал.2, т.2 и във
връзка с чл.24, ал.3, т.1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци на МОСВ (обн. ДВ. бр.111 от 27.12.2013 г., изм. и доп. ДВ бр.7 от 20.01.2017 г.
изм. и доп. ДВ бр. 26 от 22.03.2020 г.), Общински съвет Исперих
РЕШИ:
1. Община Исперих в партньорство с общините Завет, Разград, Кубрат, Лозница,
Самуил и Цар Калоян да участват в изграждането на трета клетка на обект „Регионално
депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат,
Самуил и Цар Калоян.”
2. Делът на община Исперих за изграждането на трета клетка на обект „Регионално
депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат,
Самуил и Цар Калоян.” да се покрие със средствата от отчисленията по чл.64, ал.4 от
Закона за управление на отпадъците, внесени в РИОСВ-Русе.
3. Разпределението на дела на финансиране и придобиване на собственост на трета
клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница,
Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян.” за всяка община от сдружението да бъде
пропорционално на обема на депонираните в регионалното депо отпадъци от съответната
община по официални отчетни данни за календарната 2019 г.
4. Дава съгласие изградената със средства от внесените от общините в сдружението
отчисления по чл.64, ал.4 от ЗУО трета клетка на обект „Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян.”
да бъде съсобственост на всички общини включени в сдружението. Преди въвеждането и
в експлоатация да се извърши дялово прехвърляне на собствеността на общините,
участващи в „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград”.
5. Възлага на кмета на община Исперих да подготви и подпише необходимата
документация от страна на община Исперих в изпълнение на предходните решения по т.1,
т.2, т.3 и т.4.
6. На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на
кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен
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.

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно:Изграждане на трета клетка на обект „ Регионално депо за неопасни
отпадаци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“
№

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
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 58
На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 и т.23, и чл.21. ал.2 от ЗМСМА; чл. 25, ал.2, т.2 и във
връзка с чл.24, ал.3, т.1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци на МОСВ (обн. ДВ. бр.111 от 27.12.2013 г., изм. и доп. ДВ бр.7 от 20.01.2017 г.
изм. и доп. ДВ бр. 26 от 22.03.2020 г.), Общински съвет Исперих
РЕШИ:
1. Община Исперих в партньорство с общините Завет, Разград, Кубрат, Лозница,
Самуил и Цар Калоян да участват в изграждането на трета клетка на обект
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих,
Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян.”
2. Делът на община Исперих за изграждането на трета клетка на обект „Регионално
депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат,
Самуил и Цар Калоян.” да се покрие със средствата от отчисленията по чл.64, ал.4 от
Закона за управление на отпадъците, внесени в РИОСВ-Русе.
3. Разпределението на дела на финансиране и придобиване на собственост на трета
клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница,
Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян.” за всяка община от сдружението да бъде
пропорционално на обема на депонираните в регионалното депо отпадъци от съответната
община по официални отчетни данни за календарната 2019 г.
4. Дава съгласие изградената със средства от внесените от общините в сдружението
отчисления по чл.64, ал.4 от ЗУО трета клетка на обект „Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян.”
да бъде съсобственост на всички общини включени в сдружението. Преди въвеждането и
в експлоатация да се извърши дялово прехвърляне на собствеността на общините,
участващи в „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград”.
5. Възлага на кмета на община Исперих да подготви и подпише необходимата
документация от страна на община Исперих в изпълнение на предходните решения по т.1,
т.2, т.3 и т.4.
6. На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на
кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен
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.
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ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова помощ
към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ ИСПЕРИХ
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с обявен от МИГ - Исперих прием на проектни предложения по
Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4
ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА
МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА, Община
Исперих подготвя и има готовност да кандидатства с три проектни предложения:
1.
Изграждане и възстановяване на зона за спорт в УПИ IV, кв.138, гр.Исперих
(ГРАДСКИ СТАДИОН) на приблизителна стойност 327 500,00 лв. без ДДС
2.
Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр. Исперих на
приблизителна стойност – 259583,00 лв. без ДДС
3.
Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община
Исперих (читалища в селата М.Поровец, Беленци, Лудогорци, Г.Поровец и Лъвино) на
приблизителна стойност 200 000,00 лв. без ДДС
Първият проект предвижда изграждане на мултифункционална площадка за
баскетбол, волейбол, бадминтон и тенис; реновиране на съществуващата лекоатлетическа
писта, обновяване на подходите към спортния комплекс, изграждане на подходяща
енергоспестяваща осветителна инсталация и озеленяване.
Основна цел на
инвестиционното намерение на община Исперих е съществуващия спортен комплекс да се
превърне в модерно и привлекателно място за активен спорт и занимания на открито
Вторият проект включва четири обекта:
1.Обект, разположен в УПИ I, кв. 44 в гр. Исперих с площ 10 474 кв.м ведно с
построените в имотите сгради (околоблоково пространство зад ресторант „Трамонто“/.
Предвижда се обособяване на зона за фитнес на открито; Оформяне на кът за
отдих с комплекти за тихи игри; Изграждане на хармонична среда; Осигуряване на
достъпна среда.
2. зона за отдих, обхващаща площ заключена между ул.”Цар Освободител”,
ул.”Христо Смирненски”, ул.”Васил Тинчев”, отредена за „Озеленяване” с площ 2 458
кв.м. и представляваща УПИ І в кв.112 (зелена площ до Десятката). Предвидено е
изграждане на зона за отдих с разположени в нея петоъгълна беседка и пейки с облегалки
и подлакътници, и кът за фитнес на открито с 9 съоръжения – двоен кростренажор, преса
за крака и лежанка, многофункционален комбиниран фитнес уред, диск за ръце и
тренажор за ръце и рамене, двоен тренажор за талия, ски тренажор и двоен лост за
набиране; предвижда се подмяна на пътни бордюри, нови алеи с асфалтова настилка и
кантирани с градински бордюри; ще бъде засадена дървесна растителност с декоративни
качества. Цялата разработвана територия и част от съоръженията ще са достъпни за
ползватели и придружители в неравностойно положение.
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3. зона за отдих, обхващаща площ заключена между ул.”Христо Ботев”,
ул.”Лудогорие” (срещу магазин за мебели „Домино”) отредена за „Озеленяване” с площ
1675 кв.м. и представляваща УПИ І в кв.150. Предвижда се изграждане на кът за игри,
подходящ за деца от 0 до 12 години, с настилка от дървесен чипс, както и удобна алейна
мрежа с асфалтова настилка; обезопасяване на територията с ниска дървена ограда;
обособяване на два отделни къта, отделени с ограда; в детския кът ще бъдат разположени
5 съоръжения – две комбинирани, люлка тип „везна“, клатушка и занимателна игра; в
зоната около детската площадка ще бъдат разположени 14 пейки с облегалки и 5 кошчета
за смет.
4. зони за отдих обхващащи площ заключена между ул.”Стара планина”и
ул.”Н.Вапцаров”, представляваща част от УПИ І в кв. 105 и кв.104. Разположени са в
силно населена част на града, на изхода за Русе. В кв. 105 е предвидено изграждане на кът
за игри, подходящ за деца от 0 до 12 години, с настилка от дървесен чипс, разполагане на
7 детски съоръжения, обезопасяване на територията чрез монтиране на предпазна ограда
от метална конструкция с дървени елементи, в зоната на детската площадка ще се
разположат 5 пейки с облегалки и подлакътници. В кв.104 ще се обособи кът за отдих с
пейки и беседки, нови алеи с асфалтови настилки, кантирани с градински бордюри,
озеленяване чрез изграждане на растителна композиция от декоративни видове.
По третият проект е предвидено да се извърши ремонт на зрителните зали и
сцената в читалищата на 5 населени места в община Исперих – М.Поровец, Белинци,
Лудогорци, Г.Поровец и Лъвино с цел създаването на мултифункционални зали за
общоселски събирания и мероприятия.
Съгласно Условията за кандидатстване по мярка 7.4
ИНВЕСТИЦИИ В
УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ
ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ
И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА, т.24 Списък на документите,
които се подават на етап кандидатстване, е необходимо ОбС Исперих да вземе решение за
кандидатстване по Стратегията за ВОМР на МИГ, финансирана от ПРСР и да потвърди,
че дейностите по проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие
на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме
следните
РЕШЕНИЯ
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и т.24 от Условията за кандидатстване по мярка 7.4 ИНВЕСТИЦИИ В
УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ
УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА,
СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект „Изграждане и възстановяване на зона за спорт в УПИ
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IV, кв.138, гр.Исперих (ГРАДСКИ СТАДИОН)“ съответстват на Приоритетна област
I. „Фокуси на растеж”, Приоритет 1.7 „Обновяване на спортна инфраструктура,
модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадиона“ от Програмата
за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Изграждане и възстановяване на зона за спорт в УПИ IV, кв.138, гр.Исперих
(ГРАДСКИ СТАДИОН)“ по Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395
МИГ Исперих – мярка 7.4 ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен
отдих в гр. Исперих“ съответстват на Приоритетна област I. „Фокуси на растеж”,
Приоритет 1.5 „Подобряване на градската среда в публичните и междублокови
пространства, благоустрояване на паркове, изграждане на пешеходни алеи и зелени
пространства, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда в град Исперих“ от
Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 20142020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр. Исперих“ по
Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4
ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ
ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И
КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект „Подобряване на културната инфраструктура в
населените места на община Исперих (читалища в селата М.Поровец, Беленци,
Лудогорци, Г.Поровец и Лъвино)“ съответстват на Приоритетна област II. „Села и
периферни територии”, Приоритет 2.12 „Обновяване, ремонт и реконструкция на сградите
на народните читалища в населените места на Община Исперих“ от Програмата за
реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община
Исперих (читалища в селата М.Поровец, Беленци, Лудогорци, Г.Поровец и Лъвино)“
по Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4
ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ
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ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И
КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
В гласуването и на трите решения няма да участват общинските съветници Айдън
Хюсеин и Даниел Димитров поради установен конфликт на интереси.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова помощ
към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ 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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
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26.
27.
28.
29.

ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

За
За
За
За

П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване,
съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
във връзка с § 6, чл. 6а от ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 59
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и т.24 от Условията за кандидатстване по мярка 7.4 ИНВЕСТИЦИИ В
УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ
УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА,
СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект „Изграждане и възстановяване на зона за спорт в УПИ
IV, кв.138, гр.Исперих (ГРАДСКИ СТАДИОН)“ съответстват на Приоритетна област
I. „Фокуси на растеж”, Приоритет 1.7 „Обновяване на спортна инфраструктура,
модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадиона“ от Програмата
за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Изграждане и възстановяване на зона за спорт в УПИ IV, кв.138, гр.Исперих
(ГРАДСКИ СТАДИОН)“ по Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395
МИГ Исперих – мярка 7.4 ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на второто решение.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова помощ
към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ 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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 60
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и т.24 от Условията за кандидатстване по мярка 7.4 ИНВЕСТИЦИИ В
УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ
УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА,
СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен
отдих в гр. Исперих“ съответстват на Приоритетна област I. „Фокуси на растеж”,
Приоритет 1.5 „Подобряване на градската среда в публичните и междублокови
пространства, благоустрояване на паркове, изграждане на пешеходни алеи и зелени
пространства, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда в град Исперих“ от
Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 20142020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр. Исперих“ по
Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4
ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ
ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И
КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на третото решение.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова помощ
към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ 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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
26
26
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 61
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и т.24 от Условията за кандидатстване по мярка 7.4 ИНВЕСТИЦИИ В
УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ
УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА,
СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект „Подобряване на културната инфраструктура в
населените места на община Исперих (читалища в селата М.Поровец, Беленци,
Лудогорци, Г.Поровец и Лъвино)“ съответстват на Приоритетна област II. „Села и
периферни територии”, Приоритет 2.12 „Обновяване, ремонт и реконструкция на сградите
на народните читалища в населените места на Община Исперих“ от Програмата за
реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община
Исперих (читалища в селата М.Поровец, Беленци, Лудогорци, Г.Поровец и Лъвино)“
по Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4
ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ
ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И
КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Исперих
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Шукри.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове / ЗНА /, към
предложения от мен Проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на община Исперих, прилагам мотивите си –
отговарящи на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА.
65

Мотиви към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на община Исперих.
1. Причини, които налагат приемането:
В Закона за местни данъци и такси публикуван в ДВ, бр. 24 от 22.03.2019г.г., ДВ, бр.
96 от 06.12..2019г. и ДВ бр. 102 от 31.12.2019г. са приети нови разпоредби, обнародвани
са изменения допълнения в текстове на разпоредби, които са в сила от 01.01.2020г и
касаят промени в Глава втора Раздел I - Данък върху недвижимите имоти; Глава втора
Раздел II - Данък върху наследствата; Глава втора Раздел III - Данък при придобиване на
имущества по дарение и по възмезден начин; Глава втора
Раздел IV - Данък върху превозните средства; Глава втора Раздел VII - Туристически
данък; Приложение № 4 към Глава втора, Раздел VI - Патентен данък..
С оглед на действащите изменения на Закона за местните данъци и такси е необходимо,
същите да получат своята уредба и в Наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на община Исперих, тъй като в съответствие с чл. 15, ал.1 от Закона за
нормативните актове, всеки нормативен акт трябва да съответства на Конституцията и на
другите нормативни актове от по-висока степен.
2.Целите, които се поставят:
Синхронизиране на законовия и подзаконов нормативен акт.
3.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:
За прилагането на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата не са необходими
финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Пълно съответствие на Наредбата с действащото нормативно законодателство.
5. Съответствие с правото на Европейския съюз:
Доколкото настоящите промени се налагат във връзка с влезли в сила изменителни
закони, които са съобразени с европейското законодателство, то същите са в съответствие
с правото на Европейския съюз.
Изготвеният Проект за изменение и допълнение на Наредбата е съобразен с
изискванията на българското законодателство. На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за
нормативните актове Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Исперих
и в изпълнение на чл. 76 и чл. 77 от АПК е проведено публично обсъждане.
На основание, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.76, ал. 3 и чл. 79 от АПК предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на
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територията на община Исперих, както следва:
Да се отмени т. 6, ал. 1 към чл. 6а.
Да се измени т. 7, ал. 1, към чл. 6а както следва: влизането в сила изменено
на 01.01.2022г. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на
местните данъци и такси.
Чл. 7, ал. 1 да се измени както следва: С данък върху недвижимите имоти се
облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в
сгради както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените
места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен
устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на
територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по
реда на специален закон.
Да се приеме нова ал. 2 на чл. 11 със следното съдържание: Не се подават
данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи
на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.
Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и / или на
самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 5, ал. 1 от възложителя
на строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж по образец,
определен от министъра на финансите.
Досегашна ал. 2 на чл. 11 става ал. 3: Не се подават данъчни декларации за
облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по
възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.
Досегашна ал. 3 на чл. 11 става ал. 4: За новопостроен или придобит по друг начин
имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават
информация за
отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за
определянето на данъка.
Досегашна ал. 4 на чл. 11 става ал. 5: При преустройство и при промяна на
предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и
при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка,
данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.
Досегашна ал. 5 на чл. 11 става ал. 6: При придобиване на имот по наследство
декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32 от Закона за местни данъци и такси. В
случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците,
след изтичането на срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси служителят по
чл. 4, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси образува партида за наследения
недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
Чл. 11, ал. 7 досегашна ал. 6 да се допълни както следва: Подадената декларация
от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или
ползватели. Подадените данни по ал. 2 от един възложител ползват останалите
възложители.
Досегашна ал. 7 на чл. 11 става ал. 8: Не се изисква подаване на данъчна
декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на
данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в
изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради или в качеството на възложител по Закона за устройство на територията.
Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в
техническите характеристики на имота.
Досегашна ал. 8 на чл. 11 става ал. 9: Данъкът се определя от служител на
общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на
данъчно задълженото лице или на негов законен представител.
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Да се допълни чл. 15, ал. 1, т. 7 както следва: Храмовете и манастирите,
предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са
построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и
молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост
на законно регистрираните вероизповедания в страната; Молитвените
домове, храмовете и манастирите трябва да са вписани в регистъра по чл. 12, ал. 3 от
Закона за вероизповеданията.
Чл. 19, ал. 4 да се измени както следва: При липса на счетоводни данни данъчната
оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно
задълженото лице. Данъчната оценка се определя от
служител на общинската
администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на
приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се
извършва по реда на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс
Чл. 24а, ал. 2 да се измени както следва:
При поискване от служителите на
общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (
копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните
административни органи са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.
Да се отмени ал. 2 на чл. 33.
Чл. 36, ал. 4 да се измени както следва: Алинея 1 не се прилага за моторни превозни
средства, придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната
Чл. 40, ал. 1, т. 4 да се измени както следва: Даренията за юридическите лица с
нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица
с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и
предоставените дарения;
Да се приеме нова ал. 3 на чл. 41 със следното съдържание: При безвъзмездно
придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили
имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в
двумесечен срок от получаването му.
Да се приеме нова ал. 4 на чл. 41 със следното съдържание: Декларация по
ал.3 не се подава в случаите по чл.36, ал. 5 и 6 и чл. 40, ал. 1 т. 5, 6, 8 и 9, както и за
получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност.
Да се приеме нова т. 5, на ал. 3 към чл. 44 със следното съдържание: Са
налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 48, ал. 4.
Чл. 44, ал. 4 да се измени както следва: Собствениците на превозни средства с
изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес,
съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в
страната, двумесечния срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.
При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по
чл. 28, като в случаи че същата не е подадена в посочения срок, служител на
общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз
основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
. Чл. 44, ал. 7 да се измени както следва: Служителят на общинската администрация
може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за
данъчното облагане.
Чл. 51, ал. 1, т. 2 да се допълни както следва: Лицето не е регистрирано по Закона
за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на
услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл.100, ал. 2 от
същия закон.
Чл. 61, ал. 2 да се измени както следва:
Размерът на дължимия данък за
календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа
68

на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от
Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се
умножи по размера на данъка по ал. 1.
Да се приеме нова ал. 3 към чл. 61 със следното съдържание: Министерството на
туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, както и след изтичане
на текущата година, предоставя автоматизирано по електронен път на
Министерството на финансите необходимите данни от Единната система за
туристическа информация чрез системата за обмен на информация, поддържана в
изпълнение на чл. 6а.
Да се приеме нова ал. 4 към чл. 61 със следното съдържание: Данните по ал. 3 се
предоставят от Министерството на финансите на общините в срок до три дни след
получаването им от Министерството на туризма:
1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за
обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение
на чл. 6а, и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на
съответната община, или
2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до получената
информация от Единната система за туристическа информация.
Досегашна ал. 3 на чл. 61 става ал. 5: Дължимият данък по ал. 2 се внася от
данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са
предоставени нощувките.
Приложение № 2 към чл. 59, т. 1 - видове патентни дейности да се измени
както следва:
Патентни дейности
І зона
ІІ зона
III зона
1.(изм. с Решение № / по протокол № на ОбС - Исперих) Места за настаняване с не
повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за
туризма - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
75
25
25
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Исперих е приета с Решение № / . , по
протокол № на ОбС – Исперих.

ПРОЕКТ

НАРЕДБА № 3
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
/ Приета с Решение № 302 по Протокол № 36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих; изм. и доп.
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с Решение № 504 / 30. 04. 2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих; изм. и доп. с
Решение № 56 / 25.02.2016г. по протокол № 8 на ОбС – Исперих ; изм. и доп. с Решение №
214/ 29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 459/
25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 622 /
24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № /
по
протокол № на ОбС - Исперих

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на
местните данъци на територията на община Исперих
Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:
1. данък върху недвижимите имоти;
2. данък върху наследствата;
3. данък върху даренията;
4. данък при възмездно придобиване на имущество;
5. данък върху превозните средства;
6. патентен данък.
7. туристически данък.
8. други местни данъци, определени със закон.
9. ( нова приета с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
данък върху таксиметров превоз на пътници.
Чл.3.(1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при условията,
по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси;
(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера на
местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия
размер към 31 декември на предходната година;
(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на
определяне на местните данъци в течение на годината.
Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или
безкасово по съответната сметка.
Чл.4а ( нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС Исперих) (1)
Данъчните декларации по тази наредба се подават от данъчно задължените лица или от
техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се
обнародва в „Държавен вестник”
(2) ( нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС Исперих) Данъчните
декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
Чл.5 (1) ( изм. и доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва
от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по местонахождението на
общината, в чийто район е възникнало задължението, по реда на Данъчно- осигурителния
процесуален кодекс.
(2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по
Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Граждански
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процесуален кодекс.
(3) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и
задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни
задължения – на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване
за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон, се представя удостоверение само
за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно
седалище на задълженото лице.
(4) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на Общината.
(5) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни
приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за
приходите.
(6) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000
лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на
издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е общинският
съвет.
Чл.6. Общинският съвет определя условията за информиране и обсъждане с гражданите и
бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци.
Чл.6а (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1)
Общината предоставя ежедневна информация по електронен път на Министерството на
финансите за:
1. идентификационните данни за задължените лица по този закон;
2.обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им
стойности;
3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;
4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон;
5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените
задължения;
6. ( отм. с Решение № / по протокол № на ОбС - Исперих);
7. ( влизането в сила изм. на 01.01.2022г. с Решение № /
по протокол № на ОбС
- Исперих) други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на
местните данъци и такси.
(2) Информацията по ал.1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със
заповед на министъра на финансите.
(3) Заповедта по ал.2 се публикува на интернет страниците на Министерството на
финансите и Националното сдружение на общините в Република България.

ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ДАНЪЦИ
Раздел І
Данък върху недвижимите имоти
Чл.7. (1) ( изм. с Решение № /
по протокол № на ОбС – Исперих) С данък върху
недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и
самостоятелни обекти в сгради както и поземлените имоти, разположени в строителните
граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях,
които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за
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устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се
изисква по реда на специален закон.
(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската
и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни
линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и
общинска собственост.
(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи за действително застроената площ и прилежащия й терен.
Чл.8. Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680лв.
включително.
Чл.9.(1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими
имоти.
(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот,
е данъчно задължен и за този имот или съответната част от нея.
(3) При учредено вещно право на ползване, данъчно задължен е ползвателят.
(4) ( доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих )
При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно
задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на
концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или
съответната част от него
(5) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на
което имотът е предоставен за управление.
Чл.10. (1) ( доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих )
.Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно
право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите
си.
Чл.11.(1) ( изм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих
) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация
по реда на Закона за устройство на територията собственикът, уведомява за това писмено
в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна
декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(2) ( нова приета с Решение № /
по протокол № на ОбС - Исперих ) Не се
подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради,
подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.
Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и / или на
самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 5, ал. 1 от възложителя
на строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж по образец,
определен от министъра на финансите.
(3) (предишна ал. 2 с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Не се
подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените
вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази
глава.
(4) ( предишна ал. 3 с Решение № /
по протокол №
на ОбС – Исперих ) За
новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване
в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други
обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
(5) ( предишна ал. 4 с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) При
преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на
самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има
значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по
реда и в срока по ал. 1.
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(6) ( предишна ал. 5 с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) При
придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32 от
Закона за местни данъци и такси. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1
от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 от Закона за
местните данъци и такси служителят по чл. 4, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси
образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в
общината и в регистъра на населението.
(7) ( предишна ал. 6 доп. с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих )
Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите
съсобственици или ползватели. Подадените данни по ал. 2 от един възложител ползват
останалите възложители.
(8) (предишна ал. 7 с Решение № /
по протокол № на ОбС – Исперих ) Не се
изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи
значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост
на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради или в качеството на възложител по Закона за устройство
на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите
промени в техническите характеристики на имота.
(9) ( предишна ал. 8 с Решение № / по протокол № на ОбС – Исперих ) Данъкът
се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на
недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен
представител.
Чл.12 (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:
1. ( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) в брой
на касата при отдел МДТ към Община Исперих;
2. по банков път.
(2) ( доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих ) Всеки
от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно
право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
Чл.13. ( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1)
Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до
30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
(2) (изм.с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) На
предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(3) ( нова приета с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим
имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на
прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя / учредителя преди
прехвърлянето / учредяването.
(4) ( нова приета с Решение № 56/ 25.02.2016г по протокол № 8 на ОбС - Исперих) За
недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по
ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът
се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.
Чл.14. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
Чл.15. (1) Освобождават се от данък:
1. общините, за имотите – публична общинска собственост;
2. държавата, за имотите – публична държавна собственост, освен ако имотът е
предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;
3. читалищата;
4.сградите – собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и
консулски представителства, при условията на взаимност;
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5. сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст,
регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава –
членка по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
6. сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна
дейност;
7. ( доп. с Решение № /
по протокол № на ОбС - Исперих) храмовете и
манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху
които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната,
както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени –
собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната; Молитвените
домове, храмовете и манастирите трябва да са вписани в регистъра по чл. 12, ал. 3 от
Закона за вероизповеданията.
8. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени
нужди;
9. сградите – „културни ценности”, когато не са използват със стопанска цел;
10. музеите, галериите, библиотеките;
11. имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения
транспорт;
12. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до
завършването и предаването им в експлоатация;
13. недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не
са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените
недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените
организации или от търговски дружества, в които те участват, включително
приватизираните, се дължи от ползвателите.
14. ( изм. с Решение № 56 / 25.02.2016г. по протокол № 8 на ОбС - Исперих) сградите,
въведени в експлоатация преди 1 януари 2005г. и получили сертификати с клас на
енергопотребление „В”, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990г. и
получили сертификат с клас на енергопотребление „С”, издадени по реда на Закона за
енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност,
както следва:
а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината за издаване на
сертификата;
б) за срок 10 години – считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за
производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;
15. ( изм. с Решение № 56 / 25.02.2016г по протокол № 8 на ОбС - Исперих) сградите,
въведени в експлоатация след 1 януари 1990г. и преди 1 януари 2005г. и получили
сертификати с клас на енергопотребление „С”, и сградите, въведени в експлоатация преди
1 януари 1990г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „D”, издадени по
реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийна
ефективност, както следва:
а) за срок три години – считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата;
б) за срок 5 години – считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за
производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;
(2) Освобождаването по ал.1, т. 1,2,3,5,6 и 7 е при условие, че имотите не се ползват
със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.
(4) За имотите по ал.1, т.13, правото на собственост върху които е възстановено преди
1 януари 1999г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите,
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собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от
месеца, следващ месеца на възстановяването.
(5) Освобождаването от данък по ал.1, т. 14 и 15 се прилага за общ срок за съответната
сграда, не по-дълъг от 10 години.
(6) (нова приета с Решение № 56 / 25.02.2016г. по протокол № 8 на ОбС - Исперих)
Освобождаването от данък по ал. 1, т. 14 и 15 не се прилага в случаите, в които сградата е
получила сертификат с клас на енергопотребление в резултат на предприети мерки за
енергийна ефективност, финансирани с публични средства.
Чл.16. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината,
на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот,
разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на
чиято територия е по-голямата част от имота.
Чл.17. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на:
1. 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за физически лица;
2. 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за юридически лица.
Чл.18. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител
на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните
данъци и такси в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта,
конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.
Чл.19. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по -високата
между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за
жилищните имоти на предприятията - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от
Закона за местните данъци и такси.
(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване
на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка
съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
(3) Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,
върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по
приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
(4) ( изм. с Решение № /
по протокол №
на ОбС - Исперих) При липса на
счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската
администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от
служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни, определени
в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната
оценка се извършва по реда на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс.
Чл.20. (доп. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)(1)
Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от
Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи и се
съобщава на лицата до 1 март на същата година.
(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху
новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от
общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните
зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1
януари на следващата година.
(3) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост
на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.
Чл.21.(1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100
на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
(3) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих
) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията
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по ал.1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 17, се дължи в пълен размер за
всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни
жилища.
Чл.22. Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на
данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 от
Закона за местните данъци и такси.
Чл.23 (1) ( изм. и доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих ) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на
месеца, следващ месеца, през който са завършени.
(2) ( изм. и доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих
) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно
право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца,
през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е
платен от прехвърлителя.
( 3 ) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих
) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в
експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на
територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния
регистър.
( 4 ) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих
) Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един екземпляр от
тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.
( 5 ) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих
) Данъкът по ал.1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на
сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен акт
по чл. 176, ал.1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в
експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.
( 6 ) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих ) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за
строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл.
176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в
едноседмичен срок от съставянето му.
(7) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих
)Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона
за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт,
съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице,
което може да оспори констатациите в акта в 7- дневен срок от уведомяването.
Чл.24 (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на
недвижимите имоти от необлагаем в облагаем и обратно данъчно задължените лица
уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по чл.14,
ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
(2) В случаите по ал.1 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно
възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.
Чл.24а ( доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
(1) Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации и
предоставената служебно информация по чл. 23, ал. 4, 6 и 7 и чл. 41а, ал. 1 Той може да
иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със
счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се
притежава или се ползва, а при нужда-и чрез измерване на имота от техническите органи.
(2) ( изм. с Решение № /
по протокол №
на ОбС - Исперих) При поискване от
служителите на общинската администрация на данни и доказателствен материал за
имотно състояние ( копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други)
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съответните административни органи са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7дневен срок.
(3) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) Данните по
ал.2 от кадастъра се предоставят при условията и реда, предвидени в Закона за кадастъра и
имотния регистър.
(4) ( нова с Решение № 504 / 30.04. 2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на общинската
администрация в 14-дневен срок от получаване на искане информация относно обектите с
регистрирани фискални устройства.

Раздел ІІ
Данък върху наследствата
Чл.25.(1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание
имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в
страната на чуждите граждани.
(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български
граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.
Чл.26.(1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими
и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права,
вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е
предвидено друго.
(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на
наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя
договор.
(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по
закон.
Чл.27. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по
завещание, както и от заветниците.
(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по
права линия без ограничения.
Чл.28.(1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 27 или техните
законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината
по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал
местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото
му в страната.
(2) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) За
наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6месечния срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е
открито.
(3) ( нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) За
имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата,
които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното
известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да
тече от въвеждането във владение.
(4) нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) Когата
наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е
живородено, срокът по ал.1, за неговите законни представители започва да тече от деня на
раждането му.
(5) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
(6) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) Данъчно
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задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено имущество по вид,
местонахождение и оценка.
(7) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на
сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези
случаи дължимият данък се преизчислява.
Чл.29. Наследственото имущество, с изключение на освободените от данък, се определя и
оценява, съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.30.(1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки
наследник се определя дял по реда на Закона за наследството.
(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на
заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.31. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
1. за братя и сестри и техните деца – 0.4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
2. за лица, извън посочените в т. 1 - 3.3 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.
Чл 32. (1) Освобождават се от данък:
1.имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния
си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;
2. имуществото, завещано на държавата и общините;
3. имуществото, завещано на Българския червен кръст, законно регистрираните
вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са
търговци, с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на
дейност в частна полза;
4. обикновената покъщнина;
5. дребният земеделски инвентар;
6. библиотеките и музикалните инструменти;
7. предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците
или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена – до четвърта степен;
8. неполучените пенсии на наследодателя;
9. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху
наследството в съответната държава;
(2) Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и
едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствен дял, придобит от
починалия наследник.
(3) Освобождаването по ал.1, т. 4, 5 и 6 е при условие, че имуществото се наследява по
роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.
(4) Алинея 1, т.3 се прилага и когато имуществото се наследява от идентични или сходни
лица, установени в друга държава-членка на Европейския съюз, или в държава-членка по
Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в този
случай е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута
или качеството му, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава,
както и неговия легализиран превод на български език.
Чл. 33. (1) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник
поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) ( отм. с Решение № /
по протокол № на ОбС – Исперих )
Чл.34. В случай, че наследодателят е придобил по наследство недвижимо имущество, в
наследствената маса се включват 40 на сто от данъчната оценка на това имущество, ако то
е придобито до 1 година преди смъртта му, 50 на сто, ако е придобито до 2 години преди
смъртта му, и 60 на сто, ако е придобито до 3 години преди смъртта му.
Чл.35. (1) Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.
(2) Данъкът се заплаща:
1.( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) в брой
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на касата при отдел МДТ към Община Исперих;
2. по банков път.
(3) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно
дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на
търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от
откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се начислява след
изтичане на 2-месечния срок по ал.1.

Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущества
по дарение и по възмезден начин
Чл.36. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и
недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства,
придобити по възмезден начин.
(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите
по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.
(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на
недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност
(4) ( изм. с Решение № / по протокол № на ОбС - Исперих) Алинея 1 не се прилага
за моторни превозни средства, придобити преди първоначалната им регистрация за
движение в страната.
(5) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или
въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на
инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
(6) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права
линия и между съпрузи.
Чл.37. (1) Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл.36, а при замяна –
от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено
друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят
солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя,
другата страна е поръчител.
(2) Когато приобретателя на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е
прехвърлителят.
(3) Данъкът се заплаща:
1.( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) в брой на
касата в отдел МДТ при община Исперих;
2. по банков път.
Чл.38.(1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към
момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване на
акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване
(2) Имуществото се оценява, както следва:
1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях – по уговорената цена
или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от
данъчната им оценка –по последната, съгласно приложение № 2 от Закона за местните
данъци и такси
2. другите имущества - по реда на чл.33, ал.1, т.2, 3, 4 и 5 от Закона за местните данъци
и такси
(3) ( изм. и доп. прието с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих ) Данъчната оценка по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси за
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имотите по ал.2, т.1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи
се в декларацията на задълженото лице, както и въз основа на данните за облагаемия
имот, предоставени по реда на чл. 24а.
Чл.39. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал.2 от Закона за
местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното
имущество в размер на:
а) 0.8 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3 на сто върху
оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с
по-висока стойност.
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява,
данъкът се начислява върху превишението.
Чл.40. ( Доп. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) (1)
Освобождават се от данък:
1. придобитите имущества от:
а) държавата и общините;
б) образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и
специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медикосоциални грижи за деца;
в) Българският Червен кръст;
г) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;
д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и
възстановяване на исторически и културни паметници;
е) лечебните заведения по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения.
ж) законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите по чл.15, ал.1, т.7.
2. даренията за лечение на граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на
друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
3. даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто
и социално слаби граждани;
4. ( изм. с Решение № /
по протокол №
на ОбС - Исперих) даренията за
юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет,
и юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна
дейност за получените и предоставените дарения;
5. обичайните подаръци;
6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение,
произтичащо от закон;
7. даренията в полза на народните читалища;
8. придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен
контрол;
9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо
лице с нестопанска цел;
10. чуждите държави за придобиване на недвижими имоти – при условията на взаимност;
11. безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за
меценатството.
(2) (нова приета с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
Освобождава се от данък полученото имущество по ал.1, както и последващото
прехвърляне на трети лица, при условие, че прехвърлянето е свързано с изпълнението на
преките цели, за които е създадена съответната организация по ал.1 или които са посочени
като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение на условията за
освобождаване несъбрания данък става дължим.
80

(3) Алинея1, т. 1, букви „б”, „в”, „г” и „е”, т.4 и 7 се прилагат и когато имуществото се
придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава-членка на
Европейския съюз, или в държава-страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето
представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което
придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната
държава, както и неговия легализиран превод на български език.
(4) Освобождаването по ал. 1, т.2 е при условие, че лицето представи договор за
дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически
помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи
съответното заболяване.
Чл.41. (доп. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1)
Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в
останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно
задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия
си адрес.
(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни
права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл.44, ал.3
от Закона за местните данъци и такси – към момента на издаване на акта, удостоверяващ
правото на собственост, който подлежи на вписване.
(3) (нова приета с Решение № /
по протокол №
на ОбС – Исперих ) При
безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал.2, лицата,
получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат
данъка в двумесечен срок от получаването му.
(4) ( нова приета с Решение № /
по протокол № на ОбС – Исперих ) Декларация
по ал.3 не се подава в случаите по чл.36, ал. 5 и 6 и чл. 40, ал. 1 т. 5, 6, 8 и 9, както и
за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност.
Чл. 41а (нов с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1)
Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за
прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху
недвижимите имоти.
(2) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих ) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват
съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и
превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл.
41, ал. 2
и основата, върху която е определен.
( 3) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих ) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен
път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства.
Редът, обхвата и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен
акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.
(4) ( пр. ал. 2 с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих )
Срокът по ал.1 започва да тече от деня, следващ вписването.
(5) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих )В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в
общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените,
изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на
данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява
данъчно задължените лица.
Чл. 41б ( нов приет с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих ) (1) Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и
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други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват,
учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени
данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието.
(2) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих ) В случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху
превозното средство – предмет на сделката, се извършва със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на
информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 6а при
посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните
работи, или със
2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че
съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1.

Раздел ІV
Данък върху превозните средства
Чл.42. С данък върху превозните средства се облагат:
1. превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република
България;
2. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България
за гражданските въздухоплавателни средства
3. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища.
Чл.43. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.
Чл.44. (1) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Испарех)
Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на
данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на
вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
(2) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) Данните по
ал.1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:
1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между
Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните
данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните
превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно – на електронен носител.
(3) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/ собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен
адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. ( нова приета с Решение № /
по протокол № на ОбС - Исперих) са налице
основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 48, ал. 4.
(4) ( изм. с Решение № /
по протокол № на ОбС -Исперих) Собствениците на
превозни средства с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по
постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в
двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани
за движение в страната, двумесечния срок започва да тече от датата на регистрацията им
за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се
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подава в срока по чл. 28, като в случаи че същата не е подадена в посочения срок,
служител на общинската администрация образува служебно партида за превозното
средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
(5) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) Когато
собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на
територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на
превозното средство.
(6) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих)
Собствениците на превозни средства предевяват правото си на освобождаване от данък
или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал.4 или с подаване на
нова данъчна декларация.
(7) (изм. с Решение №
/
по протокол №
на ОбС -Исперих) Служителят на
общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и
обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане.
(8) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих) Подадената
декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.
(9) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих) Когато
липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се
приема годината на първата му регистрация.
(10) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих) Когато
няма начална информация в общината за платения данък по чл.36, собственикът представя
документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в
случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ,
удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.
(11) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих) Когато в
свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 45, ал.7 липсват данни за
допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал.4 се
посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определени от
производителя.
(12) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих) При
установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера
на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и се
съобщава на лицето.
Чл.45. (1) (изм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих )
За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т
годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя
по следната формула:
ГДПС = ИмК х ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от
мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на
производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = Сkw х Кгп,
където:
Сkw е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се
определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен както следва:
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а) до 55 kW включително – 0,50 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,69 лв. за 1 kW;
в). над 74 kW до 110 kW включително – 1,25 лв. за 1 kW;
г). над 110 kW до 150 kW включително – 1,85 лв. за 1 kW;
д). над 150 kW до 245 kW включително - 2,10 лв. за 1 kW;
е) над 245 кW - 3,00 лв. за 1 кW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните
размери:
Брой на годините от годината на
производство, включително годината на
производство
Над 20 години
Над 15 до 20 години включително
Над 10 до 15 години включително
Над 5 до 10 години включително
До 5 години включително

Коефициент

1,1
1
1,3
1,5
2,3

2. екологичният компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила е в
следния размер:
Без екологична категория, с екологични
категории „Евро 1“ и „Евро 2“
„Евро 3“
„Евро 4“
„Евро 5“
„Евро 6“ и „ЕЕV“

1,20
1,10
1,00
0,80
0,60

(2) ( изм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих )
Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 т е в размер както следва:
1. товарно ремарке – 10 лв.
2. къмпинг ремарке – 15 лв.
(3) Данъкът за мотопеди е в размер 15 лв., а за мотоциклети,както следва:
1. до 125 куб. см включително –15 лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително – 30 лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително – 50 лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително – 70 лв.
5. над 490 до 750 куб. см включително – 100 лв.
6.над 750 куб.см. – 120 лв.
(4) ( изм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕО) №
168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013г. относно
одобряването и надзора на пазара на дву-, три-, и четириколесни превозни средства ( ОВ,
L 60/52 от 2 март 2013г.), наричан по- нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013” на базата на
общото тегло в размер, като следва:
1. до 400 кг включително – 5 лв.
2. над 400 кг – 10 лв.
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(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
1. до 22 места, вкл. мястото на водача –150 лв.
2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 300 лв.
(6) ( изм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих )
Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не
повече от 12 т, е в размер 20,00 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост.
(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от
допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на
окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както
следва:

Брой оси на
седловия
влекач/влекача
за ремарке

А) с две оси

Б) с три и
повече оси

Допустима
максимална маса на
състава от превозни
средства, посочена в
свидетелството за
регистрация на
влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или
повече от

по-малка
от

18
20
22
25
26
28
29
31
33
38

18
20
22
25
26
28
29
31
33
38
-

задвижваща ос/оси с
пневматично или с
окачване, прието за
еквивалентно на
пневматичното
10 лв.
40 лв.
80 лв.
250 лв.
400 лв.
700 лв.
400 лв.
500 лв.
750 лв.
1000 лв.
1100 лв

36

38

750 лв.

1000лв.

38
40

40
-

1000лв.
1500 лв.

1500 лв.
2000 лв.

други системи за
окачване на
задвижващата ос/оси
40 лв.
80 лв.
160 лв.
400 лв.
700 лв.
700 лв.
500 лв.
750 лв.
1000лв.
1500 лв.
1400 лв.

(8) ( изм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих) Данъкът
за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, и
други специални автомобили, без тролейбусите е в размер от 100 лв.
(9) ( изм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер 150 лв.
(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително – 10 лв.
2. над 18 kW до 37 kW включително – 15 лв.
3. над 37 kW – 20 лв.
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер на 50 лв.
(12) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона се
определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на
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окачването, както следва:

Допустима
максимална маса
Брой оси на
моторното превозно
средство

А) с две оси

Б) с три оси

В) с четири оси

равна или
повече от

помалка
от

12
13
14
15
15
17
19
21
23
23
25
27
29

13
14
15
17
19
21
23
25
27
29
-

Данък (в лв.)
задвижваща ос/оси с
пневматично или с
окачване, прието за
еквивалентно на
пневматичното
40 лв.
80 лв.
200 лв.
300 лв.
80 лв.
150 лв.
300 лв.
350 лв.
500 лв.
350 лв.
400 лв.
500 лв.
800 лв.

други системи за
окачване на
задвижващата ос/оси
80 лв.
200 лв.
300 лв.
600 лв.
150 лв.
300 лв.
350 лв.
500 лв.
800 лв.
400 лв.
500 лв.
800 лв.
1400 лв.

(13) ( изм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от
Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер на 30 лв.
(14) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих
) Когато в регистъра по чл. 44, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното
превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.
Чл.46. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети –
20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;
2. за параплан – 12 лв.
3. за делтаплан – 12 лв.
4. за мотоделтаплан - 20 лв.
5. за свободен балон - 30 лв.
6. за планер – 30 лв.
Чл. 46а ( нов приет с Решение № 214 / 29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС - Исперих)
Данъкът за плавателни съдове, джетове, скутери, ветроходни яхти, влекачи и тласкачи,
речни несамоходни плавателни съдове е в размер, както следва:
1. корабите, вписани в регистрите на малки кораби в българските пристанища и в
регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно
море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер 1,00 лв. за всеки започнат бруто
тон;
2. корабите без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на
големите кораби в българските пристанища – в размер на 1,00 лв. за всеки започнат
бруто тон до 40 бруто тона, включително и в размер 0,10 лв. за всеки започнат бруто
тон над 40 бруто тона;
3. джетовете - в размер на 100,00 лв. за брой;
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4. ветроходните и моторните яхти – в размер 20,00 лв. за всеки започнат бруто тон;
5. скутерите - в размер 2,70 лв. за киловат;
6. влекачите и тласкачите – в размер на 0,14 лв. за киловат;
7. речните несамоходни плавателни съдове – в размер на 0,50 лв. за тон максимална
товароподемност.
Чл.47. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:
1. ( изм. и доп. с Решение № 56 / 25.02.2016г.по протокол № 8 на ОбС - Исперих)
Държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със
специален режим на движение, линейки и пожарни на други лица както и на Държавна
агенция „Технически операции” за изпълнение на дейностите, определени със закон;
2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;
3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;
4. лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на
сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и с мощност до 117,64кW.
(2) ( доп. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и
електрическите превозни средства категории L5e, L6e, L7e, определени в чл. 4 от
Регламент (ЕС) № 168/2013.
(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не
заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на
календарната година.
(4) ( доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих ) За
превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца,
следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за
издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено
заявление от собственика в съответното звено „Пътна полиция“ по месторегистрация на
превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в
нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се
дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на
удостоверение за предаване за разкомплектуване.
(5) ( нова приета с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС Исперих) Алинея 4 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства, чиято
регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движение по
пътищата и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това,
че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на
българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591.
Чл. 48 (1) ( отм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих )
(2) ( изм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих ) За
мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 кW включително, и съответстващи
на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за
съответстващите на екологични категории, по – високи от „Евро 4“ – с 60 на сто
намаление от определения по чл. 45, ал. 3 данък.
(3) (изм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих ) За
автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т,
влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична
категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на
„Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 45, ал. 5, 6, 7
и 12 данък.
(4) За автобуси извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в
градовете и слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от
общините, данъкът се заплаща в размер на 10 на сто от размера, определен по реда на
чл.55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси при условие че не се използват за други
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цели.
(5) ( изм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих ) Когато
в регистъра по чл. 44, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно
средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.
Чл. 49. ( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите
до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата
година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на
регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до
края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им
за движение.
(3) ( изм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на
превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:
1.проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната
система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни
превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, и:
а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите
в изпълнение на чл. 6а, или
б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината,
или
2. представяне на издаден или заверен от общината документ.
(4) За придобитите превозни средства, в неизправност, данъкът се заплаща по реда и в
сроковете на ал. 2.
(5) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за
определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ
месеца, през който е настъпила промяната.
Чл. 50. ( изм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1)
Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно
седалището на собственика, а в случаите по чл. 44, ал. 5 – в приход на общината по
регистрация на превозното средство.
(2) Данъкът се заплаща:
1.( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) в брой
на касата при отдел МДТ при Община Исперих;
2. по банков път.

Раздел V
Патентен данък
Чл.51.(1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности,
посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и
такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези
дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. (доп. с Решение №
/
по протокол №
на ОбС - Исперих) лицето не е
регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация
при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и
чл.100, ал. 2 от същия закон.
(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на Закона за
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данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за
облагане на разходите по чл. 204, т.2 на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Чл.52. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е
прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва
патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12
последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл. 51. В този
случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия
ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв.
или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се облага
по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на
тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по
ал.1 и 2.
(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният данък се приспада от
годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на
патентния данък, за което не се заплаща такса.
(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за
данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица за цялата данъчна година.
Чл.53. За целите на патентния данък се определят зони съгласно Приложение № 1 от тази
Наредба.
Чл.54. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно
съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и
такси.
(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за
всеки обект поотделно.
(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с
изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел
VI от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на броя на
тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или
прекратяване на дейността.
(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в
т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и
такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне
размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието
на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените
в обстоятелствата.
(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение № 4
към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси през течение на годината
се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок
размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно
промените в обстоятелствата.
(6) ( доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих ) При
прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността
приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето,
а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите,
посочени в т. 1 и т. 2 от приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните
данъци и такси
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(7) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава втора,
раздел VI от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
(8) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и
31 от приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси,
дължат данък само за дейността по т. 3 oт Приложение 4 ЗМДТ.
Чл.55.(1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат
да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена
работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват
намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не
наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд
през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от
приложение № 4 от Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за
тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече
от три дейности облекчението не се прилага.
3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и
извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на
приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси,
заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват
дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
4. Лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона
за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 към
Глава втора, раздел VI от Закона за месните данъци и такси, заплащат 50 на сто от
определения патентен данък за съответното работно място; намаление са ползва, при
условие че към декларацията по чл. 56 е приложено копие от удостоверението за вписване
в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
(2) Независимо от чл. 54, ал. 4 данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за цялата
данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на
валидност на решението.
Чл.56.(1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна
декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на
данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази
дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.
1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно
декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
(3) Лицата декларират с декларация по ал. 1 и всички промени в обстоятелствата,
свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното
обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се
подава и от прехвърлителя и от приобретателя в седем дневен срок от датата на
прехвърлянето.
(4) Лицата подават данъчна декларация по ал. 1 и за възникването на обстоятелствата по
чл. 52, ал. 1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на
месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 52, ал. 1 и 2.
Чл.57. (1) Данъчните декларации по чл. 56 се подават в общината, на територията на
която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната
дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината,
където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
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(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез
пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, където е
постоянният адрес на пълномощника.
(3) Приема се че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през
годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до
промяна в размера на данъка
Чл.58.(1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари;
2. за второто тримесечие - до 30 април;
3. за третото тримесечие - до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата
част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на
декларацията по чл. 56, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на
срока за подаване на декларацията.
(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира
обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се
извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където
е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В
случаите по чл. 57, ал. 2 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на
пълномощника.
(4) Данъкът се заплаща:
1. ( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) в брой
на касата на отдел МДТ при Община Исперих, ул „ В. Левски” № 70;
2.по банков път.
Чл.59. Лицата по чл. 51, aл. 1 заплащат патентен данък в размерите посочени в
Приложение № 2.

Раздел VI
Туристически данък
Чл. 60 (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение
на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно
задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за
облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл. 61 (1) Определя се размерът на дължимия туристически данък за местата за
настаняване, както следва:
1. Места за настаняване в гр. Исперих и съставните селища с категория 4 и 5 звезди – 1,20
лв. за нощувка.
2. Места за настаняване клас А ( хотели, мотели, апартаментни туристически
комплекси, вилни селища, туристически селища и вили) в гр. Исперих и съставните
селища с категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка.
3. Места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически
комплекси, вилни селища, туристически селища и вили) с категория 1 и 2 звезди:
- в гр. Исперих – 0,80 лв.за нощувка;
- в съставните селища – 0,70 лв. за нощувка.
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4. Места за настаняване клас Б ( семейни хотели, хостели, пансиони, почивни
станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги) с
категория 1и 2 звезди:
- в гр. Исперих – 0,60 лв. за нощувка;
- в съставните селища – 0,50 лв. за нощувка.
5. Места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции,
къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги) с категория 3
звезди:
- в гр. Исперих – 0,80 лв. за нощувка;
- в съставните селища – 0,70 лв. за нощувка.
(2) ( изм. с Решение №
/
по протокол №
на ОбС - Исперих) Размерът на
дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската
администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация,
поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки
за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
(3) (нова приета с Решение №
/
по протокол №
на ОбС - Исперих)
Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец,
както и след изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано по
електронен път на Министерството на финансите необходимите данни от Единната
система за туристическа информация чрез системата за обмен на информация,
поддържана в изпълнение на чл. 6а.
(4) ( нова приета с Решение №
/ по протокол №
на ОбС - Исперих) Данните
по ал. 3 се предоставят от Министерството на финансите на общините в срок до
три дни след получаването им от Министерството на туризма:
1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за
обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение
на чл. 6а, и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на
съответната община, или
2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до получената
информация от Единната система за туристическа информация.
(5) ( предишна ал. 3 с Решение №
/
по протокол №
на ОбС - Исперих)
Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца,
следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Чл.62 Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от
Закона за туризма.

Раздел VII
( Нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих, в
сила от 01.01.2017г.)

Данък върху таксиметров превоз на пътници
Чл. 62а ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих,
в сила от 01.01.2017г.) (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат
с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име
дейност по таксиметров превоз на пътници.
( 2 ) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора раздел пети от
наредбата.
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(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните
превози.
Чл. 62б ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих, в
сила от 01.01.2017г. ) (1) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е в размер на
320,00 лв. Размерът на данъка се определя в срок до 31 октомври на предходната година.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров
превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на
действащия размер за предходната година.
Чл. 62в ( нов приет с Решение № 214 /29.02.2016 г. по протокол № 18 на ОбС –
Исперих в сила от 01.01.2017г.) (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл.
24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна
декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето
на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7- дневен срок от
настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се
подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7- дневен срок от датата на вписване на
прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл. 62г ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих,
в сила от 01.01.2017г. ) Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва
в приход на съответната община, за територията на която е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 62д (1) ( попр. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС Исперих) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е
издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по
следната формула:
ГДТПП х БМ
ДДТГ = ----------------------------------------------- , където
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.
62б;
БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за
който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) ( попр. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
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бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо
внесената част, определена по следната формула:

ПДТПП х ОМ
НВДТПП = ---------------------------------------БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници
за текущата година;
ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е
издадено разрешението.
БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен
данъкът върху таксиметров превоз на пътници.
ОМ – оставащият
брой на календарните месеци от срока на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 62е ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих, в
сила от 01.01.2017г. ) Данъкът по чл. 62б се внася преди получаване на издаденото
разрешение по чл. 24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.
Чл.62ж ( доп с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих )
Възстановяване на надвнесен данък по чл. 62д, ал. 2 се извършва по писмено искане на
данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

ГЛАВА ТРЕТА ( отм. с Решение № /
по протокол № на ОбС Исперих)
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.63 (1) ( отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Чл.64. (1) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
(2) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Чл.65. (1) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Чл.66 (1) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
(2) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Чл.67. (1) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
(2) ( отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Чл.68. (1) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
(2) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
(3) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
(4) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
(5) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Чл. 69 (1) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
(2) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
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(3) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
(4) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се приема от общинският съвет на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.
§ 2. Разпоредбите на настоящата наредба могат да бъдат изменяни, допълвани или
отменяни само по реда на тяхното приемане.
§ 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Исперих е приета с Решение № /
по
протокол № на ОбС – Исперих.
§ 4. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета
на общината и/или определени от него лица.
§ 5. За неуредени въпроси в Наредбата се прилага Закона за местни данъци и такси.
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Приложение № 1 към чл.53
Зона
І-ва
ІІ-ра

ІІІ-та

Населени места/улици
гр.Исперих
с.Белинци, с.Вазово, с.Г.Поровец, с.Лудогорци,
с.Духовец, с.Йонково, с.Китанчево, с.Лъвино,
с.Подайва, с.Райнино, с.Свещари, с.Тодорово
с.Бърдоква, с.Делчево, с.Драгомъж, с.Конево,
с.Къпиновци, с.Малък Поровец, с.Печеница,
с.Средоселци, с.Старо Селище, с.Яким Груево,
с.М.Йонково

Приложение № 1 към чл. 53 е неразделна част от Наредба № 3 за определяне размера на
местните данъци на територията на община Исперих
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Приложение № 2 към чл. 59

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка
Патентни дейности
І зона
ІІ зона
III зона
1.(изм. с Решение № / по протокол № на ОбС - Исперих) Места за настаняване с не
повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за
туризма - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
75
25
25
2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация,
включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти:
1—2 звезди
15
5
3
б) заведения за бързо обслужване:
1—2 звезди
5
3
2
в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:
1—2 звезди
5
3
2
г) кафе-сладкарници
1—2 звезди
5
3
2
д) барове:
— дневни:
2 звезди
20
10
3
3 звезди
— нощни:
30
14
5
2 звезди
3 звезди
е) бюфети, каравани и
200
100
75
павилиони — за обект:
3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя
в размер на лв. за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.
12
8
6
4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер от 20 до 60лв. за 1 брой място за
паркиране според местонахождението на обекта.
60
35
20
5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер от 50 до 220 лв. според
местонахождението на обекта.
220
100
50
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер от
40 до 240 лв. според местонахождението на обекта.
240
110
40
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя в
размер от 500 до 1000 лв. според местонахождението на обекта:
1000
700
500
8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя в размерът 50 до 60 лв. според
местонахождението на обекта.
60
50
50
9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер 100 до 400 лв. според
местонахождението на обекта.
400
200
100
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се
определя в размер от 60 до 250 лв. за работно място според местонахождението на обекта:
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250
132
60
11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер180 до 400 лв. на
брой устройство според местонахождението на обекта.
400
224
180
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя в размер от 130
до 300 лв. за работно място според местонахождението на обекта.
300
200
130
13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя в размер от 60 до 200 лв. за работно място
според местонахождението на обекта.
200
77
60
14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер от 60 до 150 лв. според
местонахождението на обекта.
150
70
60
15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер 180 до 300 лв. според
местонахождението на обекта.
300
200
180
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя в
размер от 190 до 500 лв. според местонахождението на обекта:
500
230
190
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото
обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя в размер от
280 до 800 лв. според местонахождението на обекта.
800
350
280
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя в размер от 100
до 200 лв. според местонахождението на обекта.
200
132
100
19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер от 100 до 300 лв. според
местонахождението на обекта:
300
132
100
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици,
ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя в размер от 47 до 350 лв. според
местонахождението на обекта.
350
94
47
21. (отм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих )
22. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер от 500 до 800 лв. според
местонахождението на обекта.
800
600
500
23. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер от 2000
до 3000 лв. според местонахождението на обекта.
3000
2500
2000
24. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер от 200 до 300 лв. според
местонахождение на обекта
300
250
200
25. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на
недвижими имоти — данъкът се определя в размер от 100 до 400лв. според
местонахождението на обекта.
400
200
100
26. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя в размерът 150 до 200 лв.
според местонахождението на обекта.
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200
150
150
27. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на
шевни машини — данъкът се определя в размер от 50 до 100 лв. според
местонахождението на обекта
100
70
50
28. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди,
коминочистачни услуги — данъкът се определя в размер от 50 до 80лв. според
местонахождението на обекта.
80
60
50
29. Заложни къщи – данъкът се определя в размер от 3000 до 3500лв.
3500
3000
3000
30. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се
определя в размер от 30 до 100лв. според местонахождението на обекта
100
60
30
31. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати,
факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя в размер от 300 до 400лв. според
местонахождението на обекта.
400
350
300
32. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой
съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:
а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон,
размера на данъка за брой съоръжение е от 100 до 200 лв.
200
110
100
б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол,
минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е от 8 до 20 лв.
20
10
8
в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор и билярд — данъкът за
маса
80
55
40
33. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на
обекта, както следва:
за 1 кв.м
3,00
2.00
1.50
и за един фитнес
450
300
300
34. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя в размер на 130 до 200 лв.
на брой съоръжения според местонахождението на обекта:
200
150
130
35. Мелничарски услуги:
а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на 20лв. на линеен сантиметър
от дължината на млевната линия.
20
20
20
б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на 600 лв.
600
600
600
36. Услуги с атрактивен характер:
30 лв. на място
а) влакчета
б) файтони
в) въртележки, виенски колела, блъскащи се
колички, велосипеди и рикши
г) детски колички и моторчета

75лв. на място
150 лв. на място
150. лв. на брой
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300 лв. на брой стрелбище

д) стрелбища

37. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой
моторно превозно средство в следните размери:
300лв.

А) мотопеди, мотоциклети

800лв.

Б) други МПС

38. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя в размер на
2000 лв. за брой моторно превозно средство.
2000 лв.
39. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както
следва:
а) комбайн -350 лв.
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни
самодвижещи се машини — 150 лв.

и

в) прикачни, навесни и стационарни машини —15 лв.

Приложение № 2 към чл. 59 видове патентни дейности и годишни размери на данъка
е неразделна част от Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на
територията на община Исперих

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Исперих
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ

За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
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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.

БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 62
На основание, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.76, ал. 3 и чл. 79 от АПК предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Исперих, както следва:
Да се отмени т. 6, ал. 1 към чл. 6а.
Да се измени т. 7, ал. 1, към чл. 6а както следва: влизането в сила изменено
на 01.01.2022г. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на
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местните данъци и такси.
Чл. 7, ал. 1 да се измени както следва: С данък върху недвижимите имоти се

облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в
сгради както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените
места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен
устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на
територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по
реда на специален закон.
Да се приеме нова ал. 2 на чл. 11 със следното съдържание: Не се подават
данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи
на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.
Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и / или на
самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 5, ал. 1 от възложителя
на строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж по образец,
определен от министъра на финансите.
Досегашна ал. 2 на чл. 11 става ал. 3: Не се подават данъчни декларации за
облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по
възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.
Досегашна ал. 3 на чл. 11 става ал. 4: За новопостроен или придобит по друг начин
имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават
информация за
отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за
определянето на данъка.
Досегашна ал. 4 на чл. 11 става ал. 5: При преустройство и при промяна на
предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и
при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка,
данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.
Досегашна ал. 5 на чл. 11 става ал. 6: При придобиване на имот по наследство
декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32 от Закона за местни данъци и такси. В
случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците,
след изтичането на срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси служителят по
чл. 4, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси образува партида за наследения
недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
Чл. 11, ал. 7 досегашна ал. 6 да се допълни както следва: Подадената декларация
от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или
ползватели. Подадените данни по ал. 2 от един възложител ползват останалите
възложители.
Досегашна ал. 7 на чл. 11 става ал. 8: Не се изисква подаване на данъчна
декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на
данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в
изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради или в качеството на възложител по Закона за устройство на територията.
Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в
техническите характеристики на имота.
Досегашна ал. 8 на чл. 11 става ал. 9: Данъкът се определя от служител на
общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на
данъчно задълженото лице или на негов законен представител.
Да се допълни чл. 15, ал. 1, т. 7 както следва: Храмовете и манастирите,
предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са
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построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и
молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост
на законно регистрираните вероизповедания в страната; Молитвените

домове, храмовете и манастирите трябва да са вписани в регистъра по чл. 12, ал. 3 от
Закона за вероизповеданията.
Чл. 19, ал. 4 да се измени както следва: При липса на счетоводни данни данъчната
оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно
задълженото лице. Данъчната оценка се определя от
служител на общинската
администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на
приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се
извършва по реда на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс
Чл. 24а, ал. 2 да се измени както следва:
При поискване от служителите на
общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (
копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните
административни органи са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.
Да се отмени ал. 2 на чл. 33.
Чл. 36, ал. 4 да се измени както следва: Алинея 1 не се прилага за моторни превозни
средства, придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната
Чл. 40, ал. 1, т. 4 да се измени както следва: Даренията за юридическите лица с
нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица
с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и
предоставените дарения;
Да се приеме нова ал. 3 на чл. 41 със следното съдържание: При безвъзмездно
придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили
имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в
двумесечен срок от получаването му.
Да се приеме нова ал. 4 на чл. 41 със следното съдържание: Декларация по
ал.3 не се подава в случаите по чл.36, ал. 5 и 6 и чл. 40, ал. 1 т. 5, 6, 8 и 9, както и за
получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност.
Да се приеме нова т. 5, на ал. 3 към чл. 44 със следното съдържание: Са
налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 48, ал. 4.
Чл. 44, ал. 4 да се измени както следва: Собствениците на превозни средства с
изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес,
съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в
страната, двумесечния срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.
При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по
чл. 28, като в случаи че същата не е подадена в посочения срок, служител на
общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз
основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
. Чл. 44, ал. 7 да се измени както следва: Служителят на общинската администрация
може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за
данъчното облагане.
Чл. 51, ал. 1, т. 2 да се допълни както следва: Лицето не е регистрирано по Закона
за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на
услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл.100, ал. 2 от
същия закон.
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Чл. 61, ал. 2 да се измени както следва:
Размерът на дължимия данък за
календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа
на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от
Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се

умножи по размера на данъка по ал. 1.
Да се приеме нова ал. 3 към чл. 61 със следното съдържание: Министерството на
туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, както и след изтичане
на текущата година, предоставя автоматизирано по електронен път на
Министерството на финансите необходимите данни от Единната система за
туристическа информация чрез системата за обмен на информация, поддържана в
изпълнение на чл. 6а.
Да се приеме нова ал. 4 към чл. 61 със следното съдържание: Данните по ал. 3 се
предоставят от Министерството на финансите на общините в срок до три дни след
получаването им от Министерството на туризма:
1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за
обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение
на чл. 6а, и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на
съответната община, или
2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до получената
информация от Единната система за туристическа информация.
Досегашна ал. 3 на чл. 61 става ал. 5: Дължимият данък по ал. 2 се внася от
данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са
предоставени нощувките.
Приложение № 2 към чл. 59, т. 1 - видове патентни дейности да се измени
както следва:
Патентни дейности
І зона
ІІ зона
III зона
1.(изм. с Решение № / по протокол № на ОбС - Исперих) Места за настаняване с не
повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за
туризма - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
75
25
25
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Исперих е приета с Решение № 62 , по
протокол № 10 от 23.04.2020г. на ОбС – Исперих.
Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им
пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
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НАРЕДБА № 3
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
/ Приета с Решение № 302 по Протокол № 36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих; изм. и доп.
с Решение № 504 / 30. 04. 2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих; изм. и доп. с
Решение № 56 / 25.02.2016г. по протокол № 8 на ОбС – Исперих ; изм. и доп. с Решение №
214/ 29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 459/
25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 622 /
24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 62 /
23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС - Исперих

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на
местните данъци на територията на община Исперих
Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:
1. данък върху недвижимите имоти;
2. данък върху наследствата;
3. данък върху даренията;
4. данък при възмездно придобиване на имущество;
5. данък върху превозните средства;
6. патентен данък.
7. туристически данък.
8. други местни данъци, определени със закон.
9. ( нова приета с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
данък върху таксиметров превоз на пътници.
Чл.3.(1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при условията,
по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси;
(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера на
местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия
размер към 31 декември на предходната година;
(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на
определяне на местните данъци в течение на годината.
Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или
безкасово по съответната сметка.
Чл.4а ( нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС Исперих) (1)
Данъчните декларации по тази наредба се подават от данъчно задължените лица или от
техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се
обнародва в „Държавен вестник”
(2) ( нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС Исперих) Данъчните
декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
Чл.5 (1) ( изм. и доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва
от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по местонахождението на
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общината, в чийто район е възникнало задължението, по реда на Данъчно- осигурителния
процесуален кодекс.
(2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по
Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Граждански
процесуален кодекс.
(3) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и
задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни
задължения – на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване
за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон, се представя удостоверение само
за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно
седалище на задълженото лице.
(4) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на Общината.
(5) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни
приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за
приходите.
(6) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000
лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на
издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е общинският
съвет.
Чл.6. Общинският съвет определя условията за информиране и обсъждане с гражданите и
бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци.
Чл.6а (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1)
Общината предоставя ежедневна информация по електронен път на Министерството на
финансите за:
1. идентификационните данни за задължените лица по този закон;
2.обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им
стойности;
3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;
4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон;
5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените
задължения;
6. ( отм. с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС - Исперих);
7. ( влизането в сила изм. на 01.01.2022г. с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10
на ОбС - Исперих) други данни от значение за определянето, обезпечаването и
събирането на местните данъци и такси.
(2) Информацията по ал.1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със
заповед на министъра на финансите.
(3) Заповедта по ал.2 се публикува на интернет страниците на Министерството на
финансите и Националното сдружение на общините в Република България.

ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ДАНЪЦИ
Раздел І
Данък върху недвижимите имоти
106

Чл.7. (1) ( изм. с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС – Исперих) С
данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната
сгради и самостоятелни обекти в сгради както и поземлените имоти, разположени в
строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените
имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по
чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на
земята, когато това се изисква по реда на специален закон.
(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската
и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни
линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и
общинска собственост.
(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи за действително застроената площ и прилежащия й терен.
Чл.8. Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680лв.
включително.
Чл.9.(1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими
имоти.
(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот,
е данъчно задължен и за този имот или съответната част от нея.
(3) При учредено вещно право на ползване, данъчно задължен е ползвателят.
(4) ( доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих )
При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно
задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на
концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или
съответната част от него
(5) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на
което имотът е предоставен за управление.
Чл.10. (1) ( доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих )
.Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно
право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите
си.
Чл.11.(1) ( изм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих
) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация
по реда на Закона за устройство на територията собственикът, уведомява за това писмено
в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна
декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(2) ( нова приета с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС Исперих ) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за
новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за
устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на
новопостроените сгради и / или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на
служителите по чл. 5, ал. 1 от възложителя на строежа в двумесечен срок след
завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на
финансите.
(3) (предишна ал. 2 с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС –
Исперих ) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и
ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел
трети от тази глава.
(4) ( предишна ал. 3 с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС –
Исперих ) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно
право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната
стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
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(5) ( предишна ал. 4 с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС –
Исперих ) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща
сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство,
което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват
общината по реда и в срока по ал. 1.
(6) ( предишна ал. 5 с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС –
Исперих ) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в
срока по чл. 32 от Закона за местни данъци и такси. В случай че не е подадена данъчна
декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32
от Закона за местните данъци и такси служителят по чл. 4, ал. 1 от Закона за местните
данъци и такси образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните,
налични в общината и в регистъра на населението.
(7) ( предишна ал. 6 доп. с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС –
Исперих ) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва
останалите съсобственици или ползватели. Подадените данни по ал. 2 от един възложител
ползват останалите възложители.
(8) (предишна ал. 7 с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС –
Исперих ) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в
обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината
в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството на
възложител
по Закона за устройство на територията. Служител от общинската
администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики
на имота.
(9) ( предишна ал. 8 с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС –
Исперих ) Данъкът се определя от служител на общинската администрация по
местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или
на негов законен представител.
Чл.12 (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:
1. ( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) в брой
на касата при отдел МДТ към Община Исперих;
2. по банков път.
(2) ( доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих ) Всеки
от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно
право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
Чл.13. ( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1)
Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до
30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
(2) (изм.с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) На
предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(3) ( нова приета с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим
имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на
прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя / учредителя преди
прехвърлянето / учредяването.
(4) ( нова приета с Решение № 56/ 25.02.2016г по протокол № 8 на ОбС - Исперих) За
недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по
ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът
се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.
Чл.14. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
Чл.15. (1) Освобождават се от данък:
1. общините, за имотите – публична общинска собственост;
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2. държавата, за имотите – публична държавна собственост, освен ако имотът е
предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;
3. читалищата;
4.сградите – собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и
консулски представителства, при условията на взаимност;
5. сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст,
регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава –
членка по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
6. сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна
дейност;
7. ( доп. с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС - Исперих)
храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените
имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните
вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти,
върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в
страната; Молитвените домове, храмовете и манастирите трябва да са вписани в регистъра
по чл. 12, ал. 3 от Закона за вероизповеданията.
8. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени
нужди;
9. сградите – „културни ценности”, когато не са използват със стопанска цел;
10. музеите, галериите, библиотеките;
11. имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения
транспорт;
12. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до
завършването и предаването им в експлоатация;
13. недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не
са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените
недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените
организации или от търговски дружества, в които те участват, включително
приватизираните, се дължи от ползвателите.
14. ( изм. с Решение № 56 / 25.02.2016г. по протокол № 8 на ОбС - Исперих) сградите,
въведени в експлоатация преди 1 януари 2005г. и получили сертификати с клас на
енергопотребление „В”, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990г. и
получили сертификат с клас на енергопотребление „С”, издадени по реда на Закона за
енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност,
както следва:
а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината за издаване на
сертификата;
б) за срок 10 години – считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за
производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;
15. ( изм. с Решение № 56 / 25.02.2016г по протокол № 8 на ОбС - Исперих) сградите,
въведени в експлоатация след 1 януари 1990г. и преди 1 януари 2005г. и получили
сертификати с клас на енергопотребление „С”, и сградите, въведени в експлоатация преди
1 януари 1990г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „D”, издадени по
реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийна
ефективност, както следва:
а) за срок три години – считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата;
б) за срок 5 години – считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за
производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;
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(2) Освобождаването по ал.1, т. 1,2,3,5,6 и 7 е при условие, че имотите не се ползват
със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.
(4) За имотите по ал.1, т.13, правото на собственост върху които е възстановено преди
1 януари 1999г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите,
собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от
месеца, следващ месеца на възстановяването.
(5) Освобождаването от данък по ал.1, т. 14 и 15 се прилага за общ срок за съответната
сграда, не по-дълъг от 10 години.
(6) (нова приета с Решение № 56 / 25.02.2016г. по протокол № 8 на ОбС - Исперих)
Освобождаването от данък по ал. 1, т. 14 и 15 не се прилага в случаите, в които сградата е
получила сертификат с клас на енергопотребление в резултат на предприети мерки за
енергийна ефективност, финансирани с публични средства.
Чл.16. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината,
на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот,
разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на
чиято територия е по-голямата част от имота.
Чл.17. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на:
3. 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за физически лица;
4. 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за юридически лица.
Чл.18. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител
на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните
данъци и такси в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта,
конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.
Чл.19. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по -високата
между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за
жилищните имоти на предприятията - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от
Закона за местните данъци и такси.
(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване
на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка
съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
(3) Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,
върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по
приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
(4) ( изм. с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС - Исперих) При
липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската
администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от
служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни, определени
в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната
оценка се извършва по реда на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс.
Чл.20. (доп. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)(1)
Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от
Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи и се
съобщава на лицата до 1 март на същата година.
(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху
новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от
общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните
зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1
януари на следващата година.
(3) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост
на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.
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Чл.21.(1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100
на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
(3) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих
) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията
по ал.1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 17, се дължи в пълен размер за
всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни
жилища.
Чл.22. Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на
данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 от
Закона за местните данъци и такси.
Чл.23 (1) ( изм. и доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих ) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на
месеца, следващ месеца, през който са завършени.
(2) ( изм. и доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих
) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно
право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца,
през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е
платен от прехвърлителя.
( 3 ) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих
) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в
експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на
територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния
регистър.
( 4 ) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих
) Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един екземпляр от
тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.
( 5 ) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих ) Данъкът по ал.1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от
завършването на сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на
констативен акт по чл. 176, ал.1 от Закона за устройство на територията, сградата не е
въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.
( 6 ) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих ) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за
строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл.
176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в
едноседмичен срок от съставянето му.
(7) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих
)Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона
за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт,
съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице,
което може да оспори констатациите в акта в 7- дневен срок от уведомяването.
Чл.24 (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на
недвижимите имоти от необлагаем в облагаем и обратно данъчно задължените лица
уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по чл.14,
ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
(2) В случаите по ал.1 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно
възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.
Чл.24а ( доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
(1) Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации и
предоставената служебно информация по чл. 23, ал. 4, 6 и 7 и чл. 41а, ал. 1 Той може да
иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със
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счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се
притежава или се ползва, а при нужда-и чрез измерване на имота от техническите органи.
(2) ( изм. с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС - Исперих) При
поискване от служителите на общинската администрация на данни и доказателствен
материал за имотно състояние ( копия от карти и планове, компютърни модели, регистри
и други) съответните
административни органи
са длъжни да ги предоставят
безвъзмездно в 7-дневен срок.
(3) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) Данните по
ал.2 от кадастъра се предоставят при условията и реда, предвидени в Закона за кадастъра и
имотния регистър.
(4) ( нова с Решение № 504 / 30.04. 2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на общинската
администрация в 14-дневен срок от получаване на искане информация относно обектите с
регистрирани фискални устройства.

Раздел ІІ
Данък върху наследствата
Чл.25.(1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание
имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в
страната на чуждите граждани.
(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български
граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.
Чл.26.(1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими
и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права,
вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е
предвидено друго.
(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на
наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя
договор.
(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по
закон.
Чл.27. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по
завещание, както и от заветниците.
(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по
права линия без ограничения.
Чл.28.(1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 27 или техните
законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината
по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал
местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото
му в страната.
(2) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) За
наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6месечния срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е
открито.
(3) ( нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) За
имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата,
които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното
известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да
тече от въвеждането във владение.
(4) нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) Когата
наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е
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живородено, срокът по ал.1, за неговите законни представители започва да тече от деня на
раждането му.
(5) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
(6) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) Данъчно
задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено имущество по вид,
местонахождение и оценка.
(7) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на
сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези
случаи дължимият данък се преизчислява.
Чл.29. Наследственото имущество, с изключение на освободените от данък, се определя и
оценява, съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.30.(1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки
наследник се определя дял по реда на Закона за наследството.
(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на
заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.31. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
1. за братя и сестри и техните деца – 0.4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
2. за лица, извън посочените в т. 1 - 3.3 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.
Чл 32. (1) Освобождават се от данък:
1.имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния
си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;
2. имуществото, завещано на държавата и общините;
3. имуществото, завещано на Българския червен кръст, законно регистрираните
вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са
търговци, с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на
дейност в частна полза;
4. обикновената покъщнина;
5. дребният земеделски инвентар;
6. библиотеките и музикалните инструменти;
7. предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците
или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена – до четвърта степен;
8. неполучените пенсии на наследодателя;
9. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху
наследството в съответната държава;
(2) Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и
едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствен дял, придобит от
починалия наследник.
(3) Освобождаването по ал.1, т. 4, 5 и 6 е при условие, че имуществото се наследява по
роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.
(4) Алинея 1, т.3 се прилага и когато имуществото се наследява от идентични или сходни
лица, установени в друга държава-членка на Европейския съюз, или в държава-членка по
Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в този
случай е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута
или качеството му, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава,
както и неговия легализиран превод на български език.
Чл. 33. (1) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник
поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) ( отм. с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС – Исперих )
Чл.34. В случай, че наследодателят е придобил по наследство недвижимо имущество, в
наследствената маса се включват 40 на сто от данъчната оценка на това имущество, ако то
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е придобито до 1 година преди смъртта му, 50 на сто, ако е придобито до 2 години преди
смъртта му, и 60 на сто, ако е придобито до 3 години преди смъртта му.
Чл.35. (1) Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.
(2) Данъкът се заплаща:
1.( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) в брой
на касата при отдел МДТ към Община Исперих;
2. по банков път.
(3) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно
дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на
търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от
откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се начислява след
изтичане на 2-месечния срок по ал.1.

Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущества
по дарение и по възмезден начин
Чл.36. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и
недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства,
придобити по възмезден начин.
(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите
по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.
(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на
недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност
(4) ( изм. с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС - Исперих) Алинея 1
не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди първоначалната им
регистрация за движение в страната.
(5) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или
въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на
инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
(6) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права
линия и между съпрузи.
Чл.37. (1) Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл.36, а при замяна –
от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено
друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят
солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя,
другата страна е поръчител.
(2) Когато приобретателя на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е
прехвърлителят.
(3) Данъкът се заплаща:
1.( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) в брой на
касата в отдел МДТ при община Исперих;
2. по банков път.
Чл.38.(1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към
момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване на
акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване
(2) Имуществото се оценява, както следва:
1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях – по уговорената цена
или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от
данъчната им оценка –по последната, съгласно приложение № 2 от Закона за местните
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данъци и такси
2. другите имущества - по реда на чл.33, ал.1, т.2, 3, 4 и 5 от Закона за местните данъци
и такси
(3) ( изм. и доп. прието с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих ) Данъчната оценка по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси за
имотите по ал.2, т.1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи
се в декларацията на задълженото лице, както и въз основа на данните за облагаемия
имот, предоставени по реда на чл. 24а.
Чл.39. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал.2 от Закона за
местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното
имущество в размер на:
а) 0.8 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3 на сто върху
оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с
по-висока стойност.
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява,
данъкът се начислява върху превишението.
Чл.40. ( Доп. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) (1)
Освобождават се от данък:
1. придобитите имущества от:
а) държавата и общините;
б) образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и
специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медикосоциални грижи за деца;
в) Българският Червен кръст;
г) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;
д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и
възстановяване на исторически и културни паметници;
е) лечебните заведения по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения.
ж) законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите по чл.15, ал.1, т.7.
2. даренията за лечение на граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на
друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
3. даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто
и социално слаби граждани;
4. ( изм. с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС - Исперих) даренията
за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния
бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел,
за
осъществяване на
общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;
5. обичайните подаръци;
6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение,
произтичащо от закон;
7. даренията в полза на народните читалища;
8. придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен
контрол;
9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо
лице с нестопанска цел;
10. чуждите държави за придобиване на недвижими имоти – при условията на взаимност;
11. безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за
меценатството.
(2) (нова приета с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
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Освобождава се от данък полученото имущество по ал.1, както и последващото
прехвърляне на трети лица, при условие, че прехвърлянето е свързано с изпълнението на
преките цели, за които е създадена съответната организация по ал.1 или които са посочени
като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение на условията за
освобождаване несъбрания данък става дължим.
(3) Алинея1, т. 1, букви „б”, „в”, „г” и „е”, т.4 и 7 се прилагат и когато имуществото се
придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава-членка на
Европейския съюз, или в държава-страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето
представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което
придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната
държава, както и неговия легализиран превод на български език.
(4) Освобождаването по ал. 1, т.2 е при условие, че лицето представи договор за
дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически
помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи
съответното заболяване.
Чл.41. (доп. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1)
Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в
останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно
задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия
си адрес.
(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни
права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл.44, ал.3
от Закона за местните данъци и такси – към момента на издаване на акта, удостоверяващ
правото на собственост, който подлежи на вписване.
(3) (нова приета с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС – Исперих )
При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал.2,
лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и
заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.
(4) ( нова приета с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС – Исперих )
Декларация по ал.3 не се подава в случаите по чл.36, ал. 5 и 6 и чл. 40, ал. 1 т. 5, 6, 8
и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна дейност.
Чл. 41а (нов с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1)
Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за
прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху
недвижимите имоти.
(2) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих ) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват
съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и
превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл.
41, ал. 2
и основата, върху която е определен.
( 3) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих ) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен
път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства.
Редът, обхвата и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен
акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.
(4) ( пр. ал. 2 с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих )
Срокът по ал.1 започва да тече от деня, следващ вписването.
(5) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих )В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в
общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените,
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изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на
данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява
данъчно задължените лица.
Чл. 41б ( нов приет с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих ) (1) Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и
други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват,
учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени
данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието.
(2) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г.
по протокол № 57 на ОбС –
Исперих ) В случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху
превозното средство – предмет на сделката, се извършва със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на
информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 6а при
посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните
работи, или със
2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че
съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1.

Раздел ІV
Данък върху превозните средства
Чл.42. С данък върху превозните средства се облагат:
1. превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република
България;
2. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България
за гражданските въздухоплавателни средства
3. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища.
Чл.43. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.
Чл.44. (1) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Испарех)
Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на
данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на
вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
(2) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) Данните по
ал.1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:
1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между
Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните
данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните
превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно – на електронен носител.
(3) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/ собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен
адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. ( нова приета с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС - Исперих) са
налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 48, ал. 4.
(4) ( изм. с Решение № 62 / 23.04.2020г по протокол № 10 на ОбС -Исперих)
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Собствениците на превозни средства с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред
общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни
средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са
регистрирани за движение в страната, двумесечния срок започва да тече от датата на
регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство
декларацията се подава в срока по чл. 28, като в случаи че същата не е подадена в
посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида
за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра
на населението.
(5) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) Когато
собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на
територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на
превозното средство.
(6) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих)
Собствениците на превозни средства предевяват правото си на освобождаване от данък
или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал.4 или с подаване на
нова данъчна декларация.
(7) (изм. с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС -Исперих) Служителят
на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и
обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане.
(8) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих) Подадената
декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.
(9) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих) Когато
липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се
приема годината на първата му регистрация.
(10) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих) Когато
няма начална информация в общината за платения данък по чл.36, собственикът представя
документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в
случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ,
удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.
(11) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих) Когато в
свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 45, ал.7 липсват данни за
допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал.4 се
посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определени от
производителя.
(12) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих) При
установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера
на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и се
съобщава на лицето.
Чл.45. (1) (изм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих )
За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т
годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя
по следната формула:
ГДПС = ИмК х ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от
мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на
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производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = Сkw х Кгп,
където:
Сkw е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се
определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен както следва:
а) до 55 kW включително – 0,50 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,69 лв. за 1 kW;
в). над 74 kW до 110 kW включително – 1,25 лв. за 1 kW;
г). над 110 kW до 150 kW включително – 1,85 лв. за 1 kW;
д). над 150 kW до 245 kW включително - 2,10 лв. за 1 kW;
е) над 245 кW - 3,00 лв. за 1 кW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните
размери:
Брой на годините от годината на
производство, включително годината на
производство
Над 20 години
Над 15 до 20 години включително
Над 10 до 15 години включително
Над 5 до 10 години включително
До 5 години включително

Коефициент

1,1
1
1,3
1,5
2,3

2. екологичният компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила е в
следния размер:
Без екологична категория, с екологични
категории „Евро 1“ и „Евро 2“
„Евро 3“
„Евро 4“
„Евро 5“
„Евро 6“ и „ЕЕV“

1,20
1,10
1,00
0,80
0,60

(2) ( изм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих )
Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 т е в размер както следва:
1. товарно ремарке – 10 лв.
2. къмпинг ремарке – 15 лв.
(3) Данъкът за мотопеди е в размер 15 лв., а за мотоциклети,както следва:
1. до 125 куб. см включително –15 лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително – 30 лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително – 50 лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително – 70 лв.
5. над 490 до 750 куб. см включително – 100 лв.
6.над 750 куб.см. – 120 лв.
(4) ( изм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕО) №
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168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013г. относно
одобряването и надзора на пазара на дву-, три-, и четириколесни превозни средства ( ОВ,
L 60/52 от 2 март 2013г.), наричан по- нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013” на базата на
общото тегло в размер, като следва:
1. до 400 кг включително – 5 лв.
2. над 400 кг – 10 лв.
(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
1. до 22 места, вкл. мястото на водача –150 лв.
2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 300 лв.
(6) ( изм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих )
Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не
повече от 12 т, е в размер 20,00 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост.
(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от
допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на
окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както
следва:

Брой оси на
седловия
влекач/влекача
за ремарке

А) с две оси

Б) с три и
повече оси

Допустима
максимална маса на
състава от превозни
средства, посочена в
свидетелството за
регистрация на
влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или
повече от

по-малка
от

18
20
22
25
26
28
29
31
33
38

18
20
22
25
26
28
29
31
33
38
-

задвижваща ос/оси с
пневматично или с
окачване, прието за
еквивалентно на
пневматичното
10 лв.
40 лв.
80 лв.
250 лв.
400 лв.
700 лв.
400 лв.
500 лв.
750 лв.
1000 лв.
1100 лв

36

38

750 лв.

1000лв.

38
40

40
-

1000лв.
1500 лв.

1500 лв.
2000 лв.

други системи за
окачване на
задвижващата ос/оси
40 лв.
80 лв.
160 лв.
400 лв.
700 лв.
700 лв.
500 лв.
750 лв.
1000лв.
1500 лв.
1400 лв.

(8) ( изм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих) Данъкът
за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, и
други специални автомобили, без тролейбусите е в размер от 100 лв.
(9) ( изм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер 150 лв.
(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:
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1. от 11 kW до 18 kW включително – 10 лв.
2. над 18 kW до 37 kW включително – 15 лв.
3. над 37 kW – 20 лв.
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер на 50 лв.
(12) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона се
определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на
окачването, както следва:

Допустима
максимална маса
Брой оси на
моторното превозно
средство

А) с две оси

Б) с три оси

В) с четири оси

равна или
повече от

помалка
от

12
13
14
15
15
17
19
21
23
23
25
27
29

13
14
15
17
19
21
23
25
27
29
-

Данък (в лв.)
задвижваща ос/оси с
пневматично или с
окачване, прието за
еквивалентно на
пневматичното
40 лв.
80 лв.
200 лв.
300 лв.
80 лв.
150 лв.
300 лв.
350 лв.
500 лв.
350 лв.
400 лв.
500 лв.
800 лв.

други системи за
окачване на
задвижващата ос/оси
80 лв.
200 лв.
300 лв.
600 лв.
150 лв.
300 лв.
350 лв.
500 лв.
800 лв.
400 лв.
500 лв.
800 лв.
1400 лв.

(13) ( изм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от
Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер на 30 лв.
(14) ( нова приета с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих
) Когато в регистъра по чл. 44, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното
превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.
Чл.46. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети –
20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;
2. за параплан – 12 лв.
3. за делтаплан – 12 лв.
4. за мотоделтаплан - 20 лв.
5. за свободен балон - 30 лв.
6. за планер – 30 лв.
Чл. 46а ( нов приет с Решение № 214 / 29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС - Исперих)
Данъкът за плавателни съдове, джетове, скутери, ветроходни яхти, влекачи и тласкачи,
речни несамоходни плавателни съдове е в размер, както следва:
1. корабите, вписани в регистрите на малки кораби в българските пристанища и в
регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно
море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер 1,00 лв. за всеки започнат бруто
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тон;
2. корабите без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на
големите кораби в българските пристанища – в размер на 1,00 лв. за всеки започнат
бруто тон до 40 бруто тона, включително и в размер 0,10 лв. за всеки започнат бруто
тон над 40 бруто тона;
3. джетовете - в размер на 100,00 лв. за брой;
4. ветроходните и моторните яхти – в размер 20,00 лв. за всеки започнат бруто тон;
5. скутерите - в размер 2,70 лв. за киловат;
6. влекачите и тласкачите – в размер на 0,14 лв. за киловат;
7. речните несамоходни плавателни съдове – в размер на 0,50 лв. за тон максимална
товароподемност.
Чл.47. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:
1. ( изм. и доп. с Решение № 56 / 25.02.2016г.по протокол № 8 на ОбС - Исперих)
Държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със
специален режим на движение, линейки и пожарни на други лица както и на Държавна
агенция „Технически операции” за изпълнение на дейностите, определени със закон;
2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;
3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;
4. лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на
сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и с мощност до 117,64кW.
(2) ( доп. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и
електрическите превозни средства категории L5e, L6e, L7e, определени в чл. 4 от
Регламент (ЕС) № 168/2013.
(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не
заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на
календарната година.
(4) ( доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих ) За
превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца,
следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за
издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено
заявление от собственика в съответното звено „Пътна полиция“ по месторегистрация на
превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в
нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се
дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на
удостоверение за предаване за разкомплектуване.
(5) ( нова приета с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС Исперих) Алинея 4 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства, чиято
регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движение по
пътищата и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това,
че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на
българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591.
Чл. 48 (1) ( отм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих )
(2) ( изм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих ) За
мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 кW включително, и съответстващи
на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за
съответстващите на екологични категории, по – високи от „Евро 4“ – с 60 на сто
намаление от определения по чл. 45, ал. 3 данък.
(3) (изм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих ) За
автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т,
влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична
категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на
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„Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 45, ал. 5, 6, 7
и 12 данък.
(4) За автобуси извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в
градовете и слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от
общините, данъкът се заплаща в размер на 10 на сто от размера, определен по реда на
чл.55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси при условие че не се използват за други
цели.
(5) ( изм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих ) Когато
в регистъра по чл. 44, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно
средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.
Чл. 49. ( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите
до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата
година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на
регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до
края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им
за движение.
(3) ( изм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на
превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:
1.проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната
система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни
превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, и:
а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите
в изпълнение на чл. 6а, или
б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината,
или
2. представяне на издаден или заверен от общината документ.
(4) За придобитите превозни средства, в неизправност, данъкът се заплаща по реда и в
сроковете на ал. 2.
(5) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за
определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ
месеца, през който е настъпила промяната.
Чл. 50. ( изм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1)
Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно
седалището на собственика, а в случаите по чл. 44, ал. 5 – в приход на общината по
регистрация на превозното средство.
(2) Данъкът се заплаща:
1.( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) в брой
на касата при отдел МДТ при Община Исперих;
2. по банков път.

Раздел V
Патентен данък
Чл.51.(1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности,
посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и
такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези
дейности, при условие че:
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1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. (доп. с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС - Исперих) лицето не е
регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация
при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и
чл.100, ал. 2 от същия закон.
(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за
облагане на разходите по чл. 204, т.2 на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Чл.52. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е
прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва
патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12
последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл. 51. В този
случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия
ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв.
или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се облага
по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на
тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по
ал.1 и 2.
(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният данък се приспада от
годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на
патентния данък, за което не се заплаща такса.
(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за
данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица за цялата данъчна година.
Чл.53. За целите на патентния данък се определят зони съгласно Приложение № 1 от тази
Наредба.
Чл.54. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно
съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и
такси.
(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за
всеки обект поотделно.
(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с
изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел
VI от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на броя на
тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или
прекратяване на дейността.
(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в
т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и
такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне
размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието
на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените
в обстоятелствата.
(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение № 4
към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси през течение на годината
се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок
размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно
промените в обстоятелствата.
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(6) ( доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих ) При
прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността
приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето,
а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите,
посочени в т. 1 и т. 2 от приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните
данъци и такси
(7) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава втора,
раздел VI от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
(8) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и
31 от приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси,
дължат данък само за дейността по т. 3 oт Приложение 4 ЗМДТ.
Чл.55.(1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат
да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена
работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват
намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не
наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд
през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от
приложение № 4 от Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за
тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече
от три дейности облекчението не се прилага.
3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и
извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на
приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси,
заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват
дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
4. Лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона
за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 към
Глава втора, раздел VI от Закона за месните данъци и такси, заплащат 50 на сто от
определения патентен данък за съответното работно място; намаление са ползва, при
условие че към декларацията по чл. 56 е приложено копие от удостоверението за вписване
в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
(2) Независимо от чл. 54, ал. 4 данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за цялата
данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на
валидност на решението.
Чл.56.(1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна
декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на
данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази
дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.
1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно
декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
(3) Лицата декларират с декларация по ал. 1 и всички промени в обстоятелствата,
свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното
обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се
подава и от прехвърлителя и от приобретателя в седем дневен срок от датата на
прехвърлянето.
(4) Лицата подават данъчна декларация по ал. 1 и за възникването на обстоятелствата по
чл. 52, ал. 1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на
месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 52, ал. 1 и 2.
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Чл.57. (1) Данъчните декларации по чл. 56 се подават в общината, на територията на
която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната
дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината,
където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез
пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, където е
постоянният адрес на пълномощника.
(3) Приема се че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през
годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до
промяна в размера на данъка
Чл.58.(1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари;
2. за второто тримесечие - до 30 април;
3. за третото тримесечие - до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата
част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на
декларацията по чл. 56, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на
срока за подаване на декларацията.
(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира
обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се
извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където
е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В
случаите по чл. 57, ал. 2 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на
пълномощника.
(4) Данъкът се заплаща:
1. ( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) в брой
на касата на отдел МДТ при Община Исперих, ул „ В. Левски” № 70;
2.по банков път.
Чл.59. Лицата по чл. 51, aл. 1 заплащат патентен данък в размерите посочени в
Приложение № 2.

Раздел VI
Туристически данък
Чл. 60 (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение
на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно
задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за
облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл. 61 (1) Определя се размерът на дължимия туристически данък за местата за
настаняване, както следва:
1. Места за настаняване в гр. Исперих и съставните селища с категория 4 и 5 звезди – 1,20
лв. за нощувка.
2. Места за настаняване клас А ( хотели, мотели, апартаментни туристически
комплекси, вилни селища, туристически селища и вили) в гр. Исперих и съставните
селища с категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка.
3. Места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически
комплекси, вилни селища, туристически селища и вили) с категория 1 и 2 звезди:
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- в гр. Исперих – 0,80 лв.за нощувка;
- в съставните селища – 0,70 лв. за нощувка.
4. Места за настаняване клас Б ( семейни хотели, хостели, пансиони, почивни
станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги) с
категория 1и 2 звезди:
- в гр. Исперих – 0,60 лв. за нощувка;
- в съставните селища – 0,50 лв. за нощувка.
5. Места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции,
къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги) с категория 3
звезди:
- в гр. Исперих – 0,80 лв. за нощувка;
- в съставните селища – 0,70 лв. за нощувка.
(2) ( изм. с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС - Исперих)
Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на
общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа
информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на
предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
(3) (нова приета с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС - Исперих)
Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец,
както и след изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано по
електронен път на Министерството на финансите необходимите данни от Единната
система за туристическа информация чрез системата за обмен на информация,
поддържана в изпълнение на чл. 6а.
(4) ( нова приета с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС Исперих) Данните по ал. 3 се предоставят от Министерството на финансите на
общините в срок до три дни след получаването им от Министерството на туризма:
1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за
обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение
на чл. 6а, и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на
съответната община, или
2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до получената
информация от Единната система за туристическа информация.
(5) ( предишна ал. 3 с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС Исперих) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число
на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Чл.62 Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от
Закона за туризма.

Раздел VII
( Нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих, в
сила от 01.01.2017г.)

Данък върху таксиметров превоз на пътници
Чл. 62а ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих,
в сила от 01.01.2017г.) (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат
с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име
дейност по таксиметров превоз на пътници.
( 2 ) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху
127

доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора раздел пети от
наредбата.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните
превози.
Чл. 62б ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих, в
сила от 01.01.2017г. ) (1) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е в размер на
320,00 лв. Размерът на данъка се определя в срок до 31 октомври на предходната година.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров
превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на
действащия размер за предходната година.
Чл. 62в ( нов приет с Решение № 214 /29.02.2016 г. по протокол № 18 на ОбС –
Исперих в сила от 01.01.2017г.) (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл.
24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна
декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) В декларацията по ал.1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето
на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7- дневен срок от
настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се
подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7- дневен срок от датата на вписване на
прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл. 62г ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих,
в сила от 01.01.2017г. ) Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва
в приход на съответната община, за територията на която е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 62д (1) ( попр. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС Исперих) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е
издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по
следната формула:
ГДТПП х БМ
ДДТГ = ----------------------------------------------- , където
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.
62б;
БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за
който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
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(2) ( попр. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо
внесената част, определена по следната формула:

ПДТПП х ОМ
НВДТПП = ---------------------------------------БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници
за текущата година;
ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е
издадено разрешението.
БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен
данъкът върху таксиметров превоз на пътници.
ОМ – оставащият
брой на календарните месеци от срока на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 62е ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих, в
сила от 01.01.2017г. ) Данъкът по чл. 62б се внася преди получаване на издаденото
разрешение по чл. 24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.
Чл.62ж ( доп с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих )
Възстановяване на надвнесен данък по чл. 62д, ал. 2 се извършва по писмено искане на
данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

ГЛАВА ТРЕТА ( отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г по протокол № 40
на ОбС - Исперих)
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.63 (1) ( отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Чл.64. (1) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
(2) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Чл.65. (1) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Чл.66 (1) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
(2) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Чл.67. (1) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
(2) ( отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
Чл.68. (1) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
(2) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
(3) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
(4) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
(5) (отм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол № 40 на ОбС - Исперих)
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Чл. 69 (1) (отм. с Решение
(2) (отм. с Решение
(3) (отм. с Решение
(4) (отм. с Решение

№
№
№
№

459
459
459
459

/ 25.01.2018г. по протокол №
/ 25.01.2018г. по протокол №
/ 25.01.2018г. по протокол №
/ 25.01.2018г. по протокол №

40 на ОбС - Исперих)
40 на ОбС - Исперих)
40 на ОбС - Исперих)
40 на ОбС - Исперих)

.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се приема от общинският съвет на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.
§ 2. Разпоредбите на настоящата наредба могат да бъдат изменяни, допълвани или
отменяни само по реда на тяхното приемане.
§ 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Исперих е приета с Решение № 62 /
23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС – Исперих.
§ 4. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета
на общината и/или определени от него лица.
§ 5. За неуредени въпроси в Наредбата се прилага Закона за местни данъци и такси.
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Приложение № 1 към чл.53
Зона
І-ва
ІІ-ра

ІІІ-та

Населени места/улици
гр.Исперих
с.Белинци, с.Вазово, с.Г.Поровец, с.Лудогорци,
с.Духовец, с.Йонково, с.Китанчево, с.Лъвино,
с.Подайва, с.Райнино, с.Свещари, с.Тодорово
с.Бърдоква, с.Делчево, с.Драгомъж, с.Конево,
с.Къпиновци, с.Малък Поровец, с.Печеница,
с.Средоселци, с.Старо Селище, с.Яким Груево,
с.М.Йонково

Приложение № 1 към чл. 53 е неразделна част от Наредба № 3 за определяне размера на
местните данъци на територията на община Исперих
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Приложение № 2 към чл. 59

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка
Патентни дейности
І зона
ІІ зона
III зона
1.(изм. с Решение № 62 / 23.04.2020г. по протокол № 10 на ОбС - Исперих) Места за
настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или
регистрирани по Закона за туризма - данъкът се определя за стая според
местонахождението на обекта:
75
25
25
2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация,
включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти:
1—2 звезди
15
5
3
б) заведения за бързо обслужване:
1—2 звезди
5
3
2
в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:
1—2 звезди
5
3
2
г) кафе-сладкарници
1—2 звезди
5
3
2
д) барове:
— дневни:
2 звезди
20
10
3
3 звезди
— нощни:
30
14
5
2 звезди
3 звезди
е) бюфети, каравани и
200
100
75
павилиони — за обект:
3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя
в размер на лв. за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.
12
8
6
4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер от 20 до 60лв. за 1 брой място за
паркиране според местонахождението на обекта.
60
35
20
5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер от 50 до 220 лв. според
местонахождението на обекта.
220
100
50
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер от
40 до 240 лв. според местонахождението на обекта.
240
110
40
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя в
размер от 500 до 1000 лв. според местонахождението на обекта:
1000
700
500
8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя в размерът 50 до 60 лв. според
местонахождението на обекта.
60
50
50
9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер 100 до 400 лв. според
местонахождението на обекта.
400
200
100
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се
132

определя в размер от 60 до 250 лв. за работно място според местонахождението на обекта:
250
132
60
11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер180 до 400 лв. на
брой устройство според местонахождението на обекта.
400
224
180
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя в размер от 130
до 300 лв. за работно място според местонахождението на обекта.
300
200
130
13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя в размер от 60 до 200 лв. за работно място
според местонахождението на обекта.
200
77
60
14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер от 60 до 150 лв. според
местонахождението на обекта.
150
70
60
15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер 180 до 300 лв. според
местонахождението на обекта.
300
200
180
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя в
размер от 190 до 500 лв. според местонахождението на обекта:
500
230
190
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото
обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя в размер от
280 до 800 лв. според местонахождението на обекта.
800
350
280
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя в размер от 100
до 200 лв. според местонахождението на обекта.
200
132
100
19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер от 100 до 300 лв. според
местонахождението на обекта:
300
132
100
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици,
ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя в размер от 47 до 350 лв. според
местонахождението на обекта.
350
94
47
21. (отм. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих )
22. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер от 500 до 800 лв. според
местонахождението на обекта.
800
600
500
23. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер от 2000
до 3000 лв. според местонахождението на обекта.
3000
2500
2000
24. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер от 200 до 300 лв. според
местонахождение на обекта
300
250
200
25. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на
недвижими имоти — данъкът се определя в размер от 100 до 400лв. според
местонахождението на обекта.
400
200
100
26. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя в размерът 150 до 200 лв.
133

според местонахождението на обекта.
200
150
150
27. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на
шевни машини — данъкът се определя в размер от 50 до 100 лв. според
местонахождението на обекта
100
70
50
28. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди,
коминочистачни услуги — данъкът се определя в размер от 50 до 80лв. според
местонахождението на обекта.
80
60
50
29. Заложни къщи – данъкът се определя в размер от 3000 до 3500лв.
3500
3000
3000
30. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се
определя в размер от 30 до 100лв. според местонахождението на обекта
100
60
30
31. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати,
факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя в размер от 300 до 400лв. според
местонахождението на обекта.
400
350
300
32. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой
съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:
а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон,
размера на данъка за брой съоръжение е от 100 до 200 лв.
200
110
100
б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол,
минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е от 8 до 20 лв.
20
10
8
в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор и билярд — данъкът за
маса
80
55
40
33. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на
обекта, както следва:
за 1 кв.м
3,00
2.00
1.50
и за един фитнес
450
300
300
34. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя в размер на 130 до 200 лв.
на брой съоръжения според местонахождението на обекта:
200
150
130
35. Мелничарски услуги:
а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на 20лв. на линеен сантиметър
от дължината на млевната линия.
20
20
20
б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на 600 лв.
600
600
600
36. Услуги с атрактивен характер:
30 лв. на място
а) влакчета
б) файтони
в) въртележки, виенски колела, блъскащи се
колички, велосипеди и рикши

75лв. на място
150 лв. на място
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г) детски колички и моторчета
д) стрелбища

150. лв. на брой
300 лв. на брой стрелбище

37. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой
моторно превозно средство в следните размери:
А) мотопеди, мотоциклети
Б) други МПС

300лв.
800лв.

38. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя в размер на
2000 лв. за брой моторно превозно средство.
2000 лв.
39. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както
следва:
а) комбайн -350 лв.
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни
самодвижещи се машини — 150 лв.

и

в) прикачни, навесни и стационарни машини —15 лв.

Приложение № 2 към чл. 59 видове патентни дейности и годишни размери на данъка
е неразделна част от Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на
територията на община Исперих

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти
от Общинския поземлен фонд, находящи се в с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино,
с.Подайва, с.Печеница, с.Старо селище, с.Тодорово и гр.Исперих, община Исперих,
област Разград
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих.
Заповядайте.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
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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 двадесет и
два имота, находящи се с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино, с.Подайва, с.Печеница, с.Старо
селище, с.Тодорово и гр.Исперих, община Исперих поради изтичането на тригодишния
срок на сключените договори за наем през 2017год., прекратени договори за наем или
свободни земи.
Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да обсъди и
приеме следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.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 5
(пет) години на следните земеделски имоти, подробно описани в Приложение №1 с
описание на имотите по населени места, № на Акта за общинска собственост,
предназначение, кадастрален номер, площ/дка,началната годишна наемна цена/лева и
стъпката за наддаване/лева, което е неразделна част от настоящото решение.
ІІ. Определя начална годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет)
лева на декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС Исперих,
изменено с Решение № 483 от 29.03.2018г. на ОбС Исперих.
III.Възлага на Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга и
сключи договори за наем.
IV.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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Приложение 1

Местонахож№
дение
АОС
1 с.Конево
6124/06.04.2016г.
2 с.Конево
6125/06.04.2016г.
3 с.Конево
6126/06.04.2016г.
4 с.Конево
6127/06.04.2016г.
5 с.Конево
6128/06.04.2016г.
6 с.Конево
6123/06.04.2016г.
7 с.Конево
2991/18.05.2017г.
8 с.Лудогорци 5823/20.01.2015г.
9 с.Лудогорци 5824/20.01.2015г.
10 с.Лъвино
5810/27.10.2014г.
11 с.Лъвино
5818/17.12.2014г.
12 с.Подайва
6189/14.04.2016г.
13 с.Подайва
6190/14.04.2016г.
14 с.Подайва
3244/13.04.2009г.
15 с.Печеница 3976/23.03.2016г.
16 с.Печеница 5901/09.07.2015г.
17 с.Ст. Селище 2177/10.03.2017г.
18 гр.Исперих 5031/27.12.2011г.
19 с.Тодорово 6161/08.04.2016г.
20 с.Тодорово 6162/08.04.2016г.
21 с.Тодорово 2952/30.09.2016г.
22 с.Тодорово 2965/03.10.2016г.

Предназна Кадастрален
чение
№
Нива/ОПФ
38296.6.20
Нива/ОПФ
38296.6.21
Нива/ОПФ
38296.6.22
Нива/ОПФ
38296.6.23
Нива/ОПФ
38296.6.24
Нива/ОПФ
38296.6.19
нива
38296.14.2
Нива/ОПФ 24116.25.115
Нива/ОПФ
24116.20.61
нива
44358.24.68
нива
44358.24.69
Нива/ОПФ
56945.1.26
Нива/ОПФ
56945.1.27
нива
56945.80.30
нива
56232.12.1
нива
56232.25.67
нива
69047.1.115
нива
32874.201.200
нива
72578.20.17
нива
72578.20.16
нива
72578.100.13
нива
72578.103.6

стар №
006020
006021
006022
006023
006024
006019
014002
025115
020061
024068
024069
001026
001027
080030
012001
025067
001115
020017
020016
100013
103006

Площ /
дка
10,002
10,002
10,002
10,002
10,002
10,002
5,149
5,615
11,900
62,010
92,574
10,002
6,150
4,534
2,334
15,355
2,630
56,388
9,573
10,002
3,850
3,752
361,830

нач.год стъпка за
наемна наддаване
цена/лв
/лв.
450,00
45,00
450,00
45,00
450,00
45,00
450,00
45,00
450,00
45,00
450,00
45,00
232,00
23,00
253,00
25,00
535,00
53,00
2790,00
280,00
4165,00
416,00
450,00
45,00
277,00
28,00
204,00
20,00
105,00
10,00
691,00
70,00
118,00
11,00
2537,00
254,00
431,00
43,00
450,00
45,00
173,00
17,00
169,00
16,00

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски имоти
от Общинския поземлен фонд, находящи се в с.Конево, с.Лудогорци, с.Лъвино,
с.Подайва, с.Печеница, с.Старо селище, с.Тодорово и гр.Исперих, община Исперих,
област Разград
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ

За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
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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.

БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 63
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 5
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(пет) години на следните земеделски имоти, подробно описани в Приложение №1 с
описание на имотите по населени места, № на Акта за общинска собственост,
предназначение, кадастрален номер, площ/дка,началната годишна наемна цена/лева и
стъпката за наддаване/лева, което е неразделна част от настоящото решение.
ІІ. Определя начална годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет)
лева на декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС Исперих,
изменено с Решение № 483 от 29.03.2018г. на ОбС Исперих.
III.Възлага на Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга и
сключи договори за наем.
IV.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на земеделски имот от Общинския поземлен фонд,
находящ се в с. Лъвино, община Исперих, област Разград
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В Община Исперих постъпи Заявление с вх.№ОС-5/03.01.2020г. относно наемане на
Поземлен имот №44358.8.100 по кадастралната карта на с. Лъвино (стар идентификатор
поземлен имот 000100) находящ се в с. Лъвино, община Исперих, област Разград, местност
„Неопределена“, с начин на трайно ползване Изоставена орна земя и начин на трайно
предназначение Земеделска с площ 31,156 дка, категория трета съгласно Акт №5717 за
частна общинска собственост вписан в Служба по вписванията гр. Исперих на
15.04.2014г., вх. рег.№1058, том.4, №190 и приложена скица.
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
гореописания имот.
Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да обсъди и
приеме 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.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 имот 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 10
(десет) години на следният земеделски имот:
Поземлен имот №44358.8.100 по кадастралната карта на с. Лъвино (стар
идентификатор поземлен имот 000100) находящ се в с. Лъвино, община Исперих, област
Разград, местност „Неопределена“, с начин на трайно ползване Изоставена орна земя и
начин на трайно предназначение Земеделска с площ 31,156 дка, категория трета съгласно
Акт №5717 за частна общинска собственост вписан в Служба по вписванията гр. Исперих
на 15.04.2014г., вх. рег.№1058, том.4, №190 и приложена скица.
ІІ. Определя начална годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет)
лева на декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС Исперих,
изменено с Решение № 483 от 29.03.2018г. на ОбС Исперих.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга и
сключи договор за наем.
IV.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Отдаване под наем на земеделски имот от Общинския поземлен фонд,
находящ се в с. Лъвино, 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
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 64
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 имот 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 10
(десет) години на следният земеделски имот:
Поземлен имот №44358.8.100 по кадастралната карта на с. Лъвино (стар
идентификатор поземлен имот 000100) находящ се в с. Лъвино, община Исперих, област
Разград, местност „Неопределена“, с начин на трайно ползване Изоставена орна земя и
начин на трайно предназначение Земеделска с площ 31,156 дка, категория трета съгласно
Акт №5717 за частна общинска собственост вписан в Служба по вписванията гр. Исперих
на 15.04.2014г., вх. рег.№1058, том.4, №190 и приложена скица.
ІІ. Определя начална годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет)
лева на декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС Исперих,
изменено с Решение № 483 от 29.03.2018г. на ОбС Исперих.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга и
сключи договор за наем.
IV.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 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроени
поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Духовец, с.Китанчево, с.Йонково,
с.Лъвино и с.Яким Груево, община Исперих.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих. Заповядайте.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
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Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост, поземлени имоти –
частна общинска 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 чрез публичен търг с явно наддаване да се отдадат под наем на седем
имота, находящи се в с.Духовец, с.Китанчево, с.Йонково, с.Лъвино и с.Яким Груево,
община Исперих за които има постъпило заявление в общинската администрация.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и
приеме следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.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 незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва:
1.1. Поземлен имот № 24150.501.26 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет
точка петстотин и едно точка двадесет и шест) с начин на трайно ползване незастроен
имот за жилищни нужди с площ 1 612 (хиляда шестстотин и дванадесет ) кв.м с адрес с.
Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №60 по кадастралната карта на селото, одобрена със
Заповед РД-18-40/31.08.2005 год. на ИД на АК при граници на имота: имоти с
№24150.501.30; №24150.501.27; №24150.20.12 и №24150.501.25, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 4504 от 16.05.2017 год. вписан в Агенцията по вписванията на
17.05.2017год.
1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 73,00 (седемдесет и три) лева.
2.1. Поземлен имот № 37010.90.407 (тридесет и седем хиляди и десет точка
деветдесет точка четиристотин и седем) с начин на трайно ползване ниско застрояване с
площ 1 637 ( хиляда шестстотин тридесет и седем) кв.м с адрес с. Китанчево, ул. „Ален
мак“ № 8 по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед №300-5-71/03.12.2004
год. на ИД на АК, при граници на имота: имоти с №37010.90.591; №37010.90.404;
№37010.90.593 и №37010.90.406, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5253 от
12.02.2013 год. вписан в Агенцията по вписванията на 14.02.2013год.
2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 74,00 (седемдесет и четири ) лева.
3.1. Поземлен имот № 37010.90.546 (тридесет и седем хиляди и десет точка
деветдесет точка петстотин четиридесет и шест) с начин на трайно ползване ниско
застрояване с площ 1 674 (хиляда шестстотин седемдесет и четири) кв.м с адрес с.
Китанчево, ул. „Добруджа“ по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед
№300-5-71/03.12.2004 год. на ИД на АК, при граници на имота: имоти с №37010.90.545;
№37010.62.21; №37010.90.592 и №37010.90.547, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 5252 от 12.02.2013 год. вписан в Агенцията по вписванията на
14.02.2013год.
3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
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пет) лева на декар или за имота в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лева.
4.1. Незастроен поземлен имот I (римско едно) в квартал 23 (двадесет и три) с
начин на трайно ползване дворно място с площ 942,23 (деветстотин четиридесет и две
цяло двадесет и три) кв.м с адрес с. Йонково, ул. „Дунав“ № 2 по регулационния план на
селото, одобрен със Заповед 62/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих, при граници
на имота: север – ул.“Дунав“; изток – парцел II-291; запад – ул. „Осъм“ и юг – парцел
XIII-292, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4582 от 10.05.2010 год. вписан
в Агенцията по вписванията на 18.05.2010год.
4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 42,00 (четиридесет и два) лева.
5.1. Незастроен поземлен имот VIII-105 (римско осем тире сто и пет) в квартал 6
(шест) отреден за жилищно застрояване с площ 1 250 (хиляда двеста и петдесет) кв.м с
адрес с. Лъвино, ул. „Люлин“ № 3А по регулационния план на селото, одобрен със
Заповед №242/03.12.1987 год. на Кмета на община Исперих, при граници на имота: север
– УПИ IV-108 кв.6; изток – УПИ VI-104 и VII-104 кв.6; запад – УПИ IX-105 кв.6 и юг –
улица, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5883 от 26.05.2015 год. вписан в
Агенцията по вписванията на 02.06.2015год.
5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 56,00 (петдесет и шест) лева.
6.1. Незастроен поземлен имот IХ-105 (римско девет тире сто и пет) в квартал 6
(шест) отреден за жилищно застрояване с площ 1 292 (хиляда двеста деветдесет и два)
кв.м с адрес с. Лъвино, ул. „Люлин“ № 3 по регулационния план на селото, одобрен със
Заповед №242/03.12.1987 год. на Кмета на община Исперих, при граници на имота: север
– УПИ III-108 и IV-108 кв.6; изток – УПИ VIII-105 кв.6; запад – УПИ X-105 кв.6 и юг –
ул. „Люлин“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6539 от 14.12.2017 год.
вписан в Агенцията по вписванията на 18.12.2017год.
6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 58,00 (петдесет и осем) лева.
7.1. Незастроен поземлен имот ХVI-211 (римско шестнадесет тире двеста и
единадесет) в квартал 22 (двадесет и две) отреден за жилищно застрояване с площ 1 597
(хиляда петстотин деветдесет и седем) кв.м с адрес с. Яким Груево, ул. „Вихрен“ по
регулационния план на селото, одобрен със Заповед №343/28.12.2001 год. на Кмета на
община Исперих, при граници на имота: УПИ XV, XIV, I от кв.22 и ул. „Вихрен“,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 6854 от 12.02.2020 год. вписан в
Агенцията по вписванията на 14.02.2020год.
7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 72,00 (седемдесет и два) лева.
ІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без
ДДС.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
V. 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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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроени
поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Духовец, с.Китанчево, с.Йонково,
с.Лъвино и с.Яким Груево, 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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 65
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 незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва:
1.1. Поземлен имот № 24150.501.26 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет
точка петстотин и едно точка двадесет и шест) с начин на трайно ползване незастроен
имот за жилищни нужди с площ 1 612 (хиляда шестстотин и дванадесет ) кв.м с адрес с.
Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №60 по кадастралната карта на селото, одобрена със
Заповед РД-18-40/31.08.2005 год. на ИД на АК при граници на имота: имоти с
№24150.501.30; №24150.501.27; №24150.20.12 и №24150.501.25, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 4504 от 16.05.2017 год. вписан в Агенцията по вписванията на
17.05.2017год.
1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 73,00 (седемдесет и три) лева.
2.1. Поземлен имот № 37010.90.407 (тридесет и седем хиляди и десет точка
деветдесет точка четиристотин и седем) с начин на трайно ползване ниско застрояване с
площ 1 637 ( хиляда шестстотин тридесет и седем) кв.м с адрес с. Китанчево, ул. „Ален
мак“ № 8 по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед №300-5-71/03.12.2004
год. на ИД на АК, при граници на имота: имоти с №37010.90.591; №37010.90.404;
№37010.90.593 и №37010.90.406, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5253 от
12.02.2013 год. вписан в Агенцията по вписванията на 14.02.2013год.
2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 74,00 (седемдесет и четири ) лева.
3.1. Поземлен имот № 37010.90.546 (тридесет и седем хиляди и десет точка
деветдесет точка петстотин четиридесет и шест) с начин на трайно ползване ниско
застрояване с площ 1 674 (хиляда шестстотин седемдесет и четири) кв.м с адрес с.
Китанчево, ул. „Добруджа“ по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед
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№300-5-71/03.12.2004 год. на ИД на АК, при граници на имота: имоти с №37010.90.545;
№37010.62.21; №37010.90.592 и №37010.90.547, съгласно Акт за частна общинска
собственост № 5252 от 12.02.2013 год. вписан в Агенцията по вписванията на
14.02.2013год.
3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лева.
4.1. Незастроен поземлен имот I (римско едно) в квартал 23 (двадесет и три) с
начин на трайно ползване дворно място с площ 942,23 (деветстотин четиридесет и две
цяло двадесет и три) кв.м с адрес с. Йонково, ул. „Дунав“ № 2 по регулационния план на
селото, одобрен със Заповед 62/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих, при граници
на имота: север – ул.“Дунав“; изток – парцел II-291; запад – ул. „Осъм“ и юг – парцел
XIII-292, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4582 от 10.05.2010 год. вписан
в Агенцията по вписванията на 18.05.2010год.
4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 42,00 (четиридесет и два) лева.
5.1. Незастроен поземлен имот VIII-105 (римско осем тире сто и пет) в квартал 6
(шест) отреден за жилищно застрояване с площ 1 250 (хиляда двеста и петдесет) кв.м с
адрес с. Лъвино, ул. „Люлин“ № 3А по регулационния план на селото, одобрен със
Заповед №242/03.12.1987 год. на Кмета на община Исперих, при граници на имота: север
– УПИ IV-108 кв.6; изток – УПИ VI-104 и VII-104 кв.6; запад – УПИ IX-105 кв.6 и юг –
улица, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5883 от 26.05.2015 год. вписан в
Агенцията по вписванията на 02.06.2015год.
5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 56,00 (петдесет и шест) лева.
6.1. Незастроен поземлен имот IХ-105 (римско девет тире сто и пет) в квартал 6
(шест) отреден за жилищно застрояване с площ 1 292 (хиляда двеста деветдесет и два)
кв.м с адрес с. Лъвино, ул. „Люлин“ № 3 по регулационния план на селото, одобрен със
Заповед №242/03.12.1987 год. на Кмета на община Исперих, при граници на имота: север
– УПИ III-108 и IV-108 кв.6; изток – УПИ VIII-105 кв.6; запад – УПИ X-105 кв.6 и юг –
ул. „Люлин“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6539 от 14.12.2017 год.
вписан в Агенцията по вписванията на 18.12.2017год.
6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 58,00 (петдесет и осем) лева.
7.1. Незастроен поземлен имот ХVI-211 (римско шестнадесет тире двеста и
единадесет) в квартал 22 (двадесет и две) отреден за жилищно застрояване с площ 1 597
(хиляда петстотин деветдесет и седем) кв.м с адрес с. Яким Груево, ул. „Вихрен“ по
регулационния план на селото, одобрен със Заповед №343/28.12.2001 год. на Кмета на
община Исперих, при граници на имота: УПИ XV, XIV, I от кв.22 и ул. „Вихрен“,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 6854 от 12.02.2020 год. вписан в
Агенцията по вписванията на 14.02.2020год.
7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и
пет) лева на декар или за имота в размер на 72,00 (седемдесет и два) лева.
ІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без
ДДС.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
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V. 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 инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Учредяване право на ползване за устройване на 125 броя пчелни
семейства върху общински поземлен имот № 65650.23.20 в с.Свещари за срок от 10
години
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В общинската администрация е постъпило заявление с вх.№ ОС-726/26.11.2019год.
от «Де Фешън» ЕООД с адрес на управление гр.Исперих, ул. «Шести септември» № 9,
община Исперих за учредяване на право на ползване върху общински поземлен имот №
65650.23.20 с площ 2 444 (две хиляди четиристотин четиридесет и четири) кв.м , находящ
се в местността „Мандрата“, с. Свещари, с начин на трайно ползване „Изоставено орна
земя“, за устройване на 125 броя пчелни семейства за срок от 10 години. Пчелина е
регистриран с Удостоверение за регистрация на животновъден обект №101/14931 от
06.06.2018
г.
Съгласно чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, пчелните семейства могат да
се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата,
общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти.За
устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общините
могат да учредяват право на ползване.
Учредяването на право на ползване на поземлен имот № 65650.23.20 в с. Свещари е
включено в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2020од. в раздел «Описание на имотите, върху които общината има
намерение да учреди вещни права».
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и
приеме следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 и чл.39,ал.1, ал.2 и ал.3
от Закона за общинската собственост, чл.11 и чл.12 от Закона за пчеларството и чл.56,
ал.3 от Наредба №27 на Общински съвет -Исперих
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие за учредяване без търг или конкурс на възмездно право на
ползване за устройване на постоянен пчелин за срок от 10 (десет) години на „Де фешън“
ЕООД с управител Денис Гюнер Джемал, с адрес на управление гр.Исперих , ул.“Шести
септември“ № 9 на поземлен имот № 65650.23.20 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и
петдесет точка двадесет и три точка двадесет) с площ 2 444 (две хиляди четиристотин
четиридесет и четири) кв.м, находящ се в местността „Мандрата“, с. Свещари, с начин на
трайно ползване „Изоставено орна земя“ на цена: 34,00 (тридесет и четири) лв. годишен
наем за имота.
За имота е съставен Акт № 6050 за частна общинска собственост от 22.02.2016г.
вписан в Служба по вписванията град Исперих вх.рег. №472 от 26.02.2016г.
Данъчната оценка на правото на ползване за срок от 10 години е 1378,10 (хиляда
триста седемдесет и осем лева и 10 ст.) съгласно удостоверение изх.№6702000035 от
10.01.2020г. от отдел „МДТ“ при Община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме всички последващи
действия, свързани с учредяване правото на ползване.
ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
ІV. Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Учредяване право на ползване за устройване на 125 броя пчелни
семейства върху общински поземлен имот № 65650.23.20 в с.Свещари за срок от 10
години
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ

За
За
За
За
За

„ против”

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

ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 66
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 и чл.39,ал.1, ал.2 и ал.3
от Закона за общинската собственост, чл.11 и чл.12 от Закона за пчеларството и чл.56,
ал.3 от Наредба №27 на Общински съвет -Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие за учредяване без търг или конкурс на възмездно право на
ползване за устройване на постоянен пчелин за срок от 10 (десет) години на „Де фешън“
ЕООД с управител Денис Гюнер Джемал, с адрес на управление гр.Исперих , ул.“Шести
септември“ № 9 на поземлен имот № 65650.23.20 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и
петдесет точка двадесет и три точка двадесет) с площ 2 444 (две хиляди четиристотин
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четиридесет и четири) кв.м, находящ се в местността „Мандрата“, с. Свещари, с начин на
трайно ползване „Изоставено орна земя“ на цена: 34,00 (тридесет и четири) лв. годишен
наем за имота.
За имота е съставен Акт № 6050 за частна общинска собственост от 22.02.2016г.
вписан в Служба по вписванията град Исперих вх.рег. №472 от 26.02.2016г.
Данъчната оценка на правото на ползване за срок от 10 години е 1378,10 (хиляда
триста седемдесет и осем лева и 10 ст.) съгласно удостоверение изх.№6702000035 от
10.01.2020г. от отдел „МДТ“ при Община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме всички последващи
действия, свързани с учредяване правото на ползване.
ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
ІV. Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването
му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот IV-3, квартал 1 в с.Тодорово и поземлен
имот I -131, квартал 18 в с.Печеница, община Исперих, област Разград
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Община Исперих е собственик на два незастроени поземлени имоти, находящи се в
с.Тодорово и с.Печеница, община Исперих, за които има постъпили заявления за
закупуване от физически лица.
Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2020год. за продажба.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1. Има изявен интерес за закупуването на имотите.
2. Реализиране на постъпления от продажбата.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме
следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.8 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 и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлени имоти да се
проведе процедура по продажба на същите с цел:
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- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2020 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
1.1.Незастроен урегулиран поземлен имот IV-3 (римско четири тире три) в квартал
1 (едно) отреден за жилищно застрояване с площ 852 (осемстотин петдесет и два) кв.м. с
местонахождение на имота – с.Тодорово, ул. „Пирин“, община Исперих, област Разград по
регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 63/07.04.1987г. на Кмета на
община Исперих при съседи на имота: УПИ V, УПИ III от квартал 1 и ул. „Пирин“,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 6841 от 06.01.2020год., вписан в
Агенцията по вписванията на 06.01.2020год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 338,00 (две хиляди триста тридесет и осем) лева, която цена е пазарна оценка на имота,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.01.2020 год.
1.3. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000094 от 24.01.2020 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих е в размер на
1 779,00 ( хиляда седемстотин седемдесет и девет) лева.
2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот I-131 (римско едно тире сто тридесет и
едно) в квартал 18 (осемнадесет) отреден за жилищно застрояване с площ 945
(деветстотин четиридесет и пет) кв.м с местонахождение на имота – с.Печеница, ул.
„Тунджа“ , община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, одобрен с
Решение № 403/23.08.2014г. на ОбС Исперих и изменен с ПУП-ПР с Заповед №
438/03.08.2017г. на Кмета на община Исперих, при съседи на имота: изток – извън
регулация; север –ул. „Тунджа“; запад – УПИ II-132 от кв. 18 и юг-улица, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 6520 от 29.09.2017год., вписан в Агенцията по
вписванията на 06.10.2017год.
2.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 352,00 (две хиляди триста петдесет и два) лева, която цена е пазарна оценка на имота,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.01.2020 год.
2.3. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000093 от 24.01.2020 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих е в размер на
1 973,20 ( хиляда деветстотин седемдесет и три лева и двадесет стотинки) лева.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг
и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите
решения.
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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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Продажба на поземлен имот IV-3, квартал 1 в с.Тодорово и поземлен
имот I -131, квартал 18 в с.Печеница, 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
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 67
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 и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлени имоти да се
проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2020 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
1.1.Незастроен урегулиран поземлен имот IV-3 (римско четири тире три) в квартал
1 (едно) отреден за жилищно застрояване с площ 852 (осемстотин петдесет и два) кв.м. с
местонахождение на имота – с.Тодорово, ул. „Пирин“, община Исперих, област Разград по
регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 63/07.04.1987г. на Кмета на
община Исперих при съседи на имота: УПИ V, УПИ III от квартал 1 и ул. „Пирин“,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 6841 от 06.01.2020год., вписан в
Агенцията по вписванията на 06.01.2020год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 338,00 (две хиляди триста тридесет и осем) лева, която цена е пазарна оценка на имота,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.01.2020 год.
1.3. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000094 от 24.01.2020 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих е в размер на
1 779,00 ( хиляда седемстотин седемдесет и девет) лева.
2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот I-131 (римско едно тире сто тридесет и
едно) в квартал 18 (осемнадесет) отреден за жилищно застрояване с площ 945
(деветстотин четиридесет и пет) кв.м с местонахождение на имота – с.Печеница, ул.
„Тунджа“ , община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, одобрен с
Решение № 403/23.08.2014г. на ОбС Исперих и изменен с ПУП-ПР с Заповед №
438/03.08.2017г. на Кмета на община Исперих, при съседи на имота: изток – извън
регулация; север –ул. „Тунджа“; запад – УПИ II-132 от кв. 18 и юг-улица, съгласно Акт за
частна общинска собственост № 6520 от 29.09.2017год., вписан в Агенцията по
вписванията на 06.10.2017год.
2.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
2 352,00 (две хиляди триста петдесет и два) лева, която цена е пазарна оценка на имота,
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определена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.01.2020 год.
2.3. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000093 от 24.01.2020 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих е в размер на
1 973,20 ( хиляда деветстотин седемдесет и три лева и двадесет стотинки) лева.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг
и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите
решения.
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.

ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части от
улична регулация, предаваеми към УПИ VII-4 в квартал 5 по плана на с.Подайва, община
Исперих, област Разград.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С нотариален акт № 199, том I, рег.№1248 от 2015год. лицето Ахмед Ахмед Мехмедали
от с.Подайва, община Исперих е собственик на УПИ VII-4 в квартал 5 по регулационния
план на с.Подайва, община Исперих. Към имота има предаваеми идеални части от улична
регулация от 13 кв.м, за които е съставен Акт за частна общинска собственост №
6839/18.11.2019год.
Разпореждането с идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ VII-4
в квартал 5 по плана на с.Подайва е включено в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020год.
Прекратяването на съсобственост се извършва след Решение на Общински съвет,
за което предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и приеме следните
РЕШЕНИЯ:
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за
закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в с.Подайва, община Исперих,
област Разград от съсобственика на имота, с цел - прекратяване на съсобственост,
създаване условия за по-добро стопанисване на имота
и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет Исперих
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Исперих и Ахмед
Ахмед Мехмедали, с адрес с.Подайва, ул. „Васил Тинчев” № 7, община Исперих, област
Разград чрез продажба на идеалните части на община Исперих, както следва:
1. 13/1145 (тринадесет наклонена черта хиляда сто четиридесет и пет) кв.м
идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел VII- 4 (римско седем тире
четири) в квартал 5 (пет) с обща площ на имота 1145 (хиляда сто четиридесет и пет) кв.м
с местонахождение с.Подайва, ул. „Места“ №5, община Исперих по регулационния план
на селото, одобрен със Заповед 453/14.07.1982год. на Кмета на община Исперих при
граници на имота: север- извън регулация; изток – ул. „Места“; юг- УПИ VI-5 и запад –
УПИ II-3 по Акт за частна общинска собственост № 6839 от 18.11.2019год. вписан в
Агенцията по вписванията на 19.11.2019 г.
на съсобственика Ахмед Ахмед Мехмедали, притежаващ останалите идеални части от
имота, съгласно Нотариален Акт № 199, том I, рег. № 1248, дело № 165 от 2015год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 21.01.2020 г. в размер на 48,75 (четиридесет и осем лева
седемдесет и пет стотинки) лева.
3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 48,60 (четиридесет
и осем лева и шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000095/24.01.2020 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС Исперих.
ІV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части от
улична регулация, предаваеми към УПИ VII-4 в квартал 5 по плана на с.Подайва, 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
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 68
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за
закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в с.Подайва, община Исперих,
област Разград от съсобственика на имота, с цел - прекратяване на съсобственост,
създаване условия за по-добро стопанисване на имота и на основание чл.21, ал.1, т.8 и
ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост; чл.45, ал.1, т.2 от
Наредба № 27 на Общински съвет Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Исперих и Ахмед
Ахмед Мехмедали, с адрес с.Подайва, ул. „Васил Тинчев” № 7, община Исперих, област
Разград чрез продажба на идеалните части на община Исперих, както следва:
1. 13/1145 (тринадесет наклонена черта хиляда сто четиридесет и пет) кв.м
идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел VII- 4 (римско седем тире
четири) в квартал 5 (пет) с обща площ на имота 1145 (хиляда сто четиридесет и пет) кв.м
с местонахождение с.Подайва, ул. „Места“ №5, община Исперих по регулационния план
на селото, одобрен със Заповед 453/14.07.1982год. на Кмета на община Исперих при
граници на имота: север- извън регулация; изток – ул. „Места“; юг- УПИ VI-5 и запад –
УПИ II-3 по Акт за частна общинска собственост № 6839 от 18.11.2019год. вписан в
Агенцията по вписванията на 19.11.2019 г.
на съсобственика Ахмед Ахмед Мехмедали, притежаващ останалите идеални части от
имота, съгласно Нотариален Акт № 199, том I, рег. № 1248, дело № 165 от 2015год.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 21.01.2020 г. в размер на 48,75 (четиридесет и осем лева
седемдесет и пет стотинки) лева.
3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 48,60 (четиридесет
и осем лева и шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702000095/24.01.2020 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС Исперих.
ІV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
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Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Продажба на застроен поземлен имот XXV-252 в квартал 65 по
регулационния план на гр.Исперих на собственика на законно построена сграда в имота.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на община Исперих е постъпило заявление за закупуване на
поземлен имот XXV – 252 в квартал 65 по регулационния план на гр.Исперих с площ на
имота 1076 кв.м с Акт за частна общинска собственост № 6840/18.11.2019 год. В имота
има построена жилищна сграда, собственост на Гюнеш Ибрям Ахмед с нотариален акт №
155, том VI, рег.№ 9065, дело №913 от 2019год.
Продажбата на земя –частна общинска собственост на собственика на законно
построените върху нея сгради се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по
реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.42 от Наредба № 27 на
Общински съвет Исперих.
Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с
общински имоти за 2020г. за продажба.
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 обсъди и приеме
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 2020 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. Застроен урегулиран поземлен имот XXV-252 (римско двадесет и пет тире
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двеста петдесет и две) в квартал 65 (шестдесет и пет) отреден за жилищно застрояване с
площ 1 076 (хиляда седемдесет и шест) кв.м по регулационния план на гр.Исперих,
одобрен с Заповед № 25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих, с местонахождение на
имота гр.Исперих, ул.«Преспа» № 5, община Исперих, област Разград при граници и
съседи: УПИ XXVII, XX, XIX, XVIII, XVII, XXVI и XXIV, съгласно АЧОС № 6840 от
18.11.2019г. вписан в Агенцията по вписванията на 19.11.2019год. на собственика на
законно построената жилищна сграда, собственост на Гюнеш Ибрям Ахмед от с.Делчево,
ул. «Тракия» № 4, притежаваща нотариален акт № 155, том VI, рег.№9065, дело №913 от
2019 год.
2. Продажбата да се извърши при данъчната оценка на имота в размер на 6 994,00
(шест хиляди деветстотин деветдесет и четири) лева, съгласно Удостоверение за данъчна
оценка № 6702000096/24.01.2020 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
3. Пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
21.01.2020 г. е в размер на 6 088,00 (шест хиляди осемдесет и осем) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
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.

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Продажба на застроен поземлен имот XXV-252 в квартал 65 по
регулационния план на гр.Исперих на собственика на законно построена сграда в имота.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П

160

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

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 69
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 2020 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. Застроен урегулиран поземлен имот XXV-252 (римско двадесет и пет тире
двеста петдесет и две) в квартал 65 (шестдесет и пет) отреден за жилищно застрояване с
площ 1 076 (хиляда седемдесет и шест) кв.м по регулационния план на гр.Исперих,
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одобрен с Заповед № 25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих, с местонахождение на
имота гр.Исперих, ул.«Преспа» № 5, община Исперих, област Разград при граници и
съседи: УПИ XXVII, XX, XIX, XVIII, XVII, XXVI и XXIV, съгласно АЧОС № 6840 от
18.11.2019г. вписан в Агенцията по вписванията на 19.11.2019год. на собственика на
законно построената жилищна сграда, собственост на Гюнеш Ибрям Ахмед от с.Делчево,
ул. «Тракия» № 4, притежаваща нотариален акт № 155, том VI, рег.№9065, дело №913 от
2019 год.
2. Продажбата да се извърши при данъчната оценка на имота в размер на 6 994,00
(шест хиляди деветстотин деветдесет и четири) лева, съгласно Удостоверение за данъчна
оценка № 6702000096/24.01.2020 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
3. Пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
21.01.2020 г. е в размер на 6 088,00 (шест хиляди осемдесет и осем) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
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 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския
поземлен фонд и
условията за отдаването им под наем за селскостопанската
2020/2021година
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет по предложение
на кмета на общината определя маломерните имоти от Общинския поземлен фонд, които
могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.
Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл.7 от Наредба
№ 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд
на Община Исперих, приет от Общински съвет Исперих , като съгласно ал. 4 от същия
член като маломерни се определят тези имоти, които са с площ до 3 дка.
Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да обсъди и
приеме следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от Закона за
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собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.5, т.1 и чл.7 от Наредба № 28 за
управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на
Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на маломерните 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. 1.Определя маломерните имоти от Общински поземлен фонд на територията на
община Исперих по населени места, номера на имоти, документи за собственост и площи,
описани в таблица – Приложение №1 , което е неразделна част от настоящото решение за
селскостопанската 2020/2021 година.
2. Възлага на кмета на Община Исперих да обяви на интернет страницата на
общината, а на кметовете по населените места в кметствата списъка на маломерните
имоти по Приложения №1.
II.1.Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към
Исперих.
2. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се
публично оповестен търг с явно наддаване съгласно изискванията на Глава
Наредба №27 на ОбС Исперих.
3. Определя срок за подаване на заявления от лицата, желаещи да
маломерните имоти от Общинския поземлен фонд до 30.06.2020г. включително.

Община
проведе
пета от
ползват

III.1.Договорите за наем за маломерните имоти да се сключат за
селскостопанската 2020/2021 година.
2. Определя средна рентна наемна цена за имотите в размер на 45,00 (четиридесет
и пет ) лева на декар, съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС
Исперих.
ІV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и

Настоящото 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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Маломерни имоти - 2020г.
№
1
2
3
4
5

6

№
1
2
3
4
5

Землище
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци

1 с. Бърдоква

АОС
6012/12.02.2016г.
4237/11.09.2012г.
4246/11.09.2012г.
4279/05.11.2012г.
5042/10.01.2012г.

НТП
Нива
Нива
Нива
Нива
нива

№ на имот
03472.10.139
03472.10.153
03472.10.261
03472.35.17
03472.290.19
ОБЩО:

Площ/дка
1,616
0,809
1,455
1,192
1,191
6,263

5277/18.02.2013г. Нива

07452.1.78
ОБЩО:

1,947
1,947

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово

5405/15.03.2013г.
5364/28.02.2013г.
5353/28.02.2013г.
5410/15.03.2013г.
5348/28.02.2013г.
5349/28.02.2013г.
5347/28.02.2013г.
5346/28.02.2013г.
5354/28.02.2013г.
5340/28.02.2013г.
5341/28.02.2013г.

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

10015.11.54
10015.20.37
10015.20.40
10015.20.46
10015.20.47
10015.20.48
10015.20.49
10015.20.50
10015.20.54
10015.20.82
10015.20.83
ОБЩО:

2,284
1,269
0,305
0,628
0,329
1,146
0,919
1,672
0,933
1,265
1,150
11,900

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец

5197/17.01.2013г.
5201/17.01.2013г.
5194/17.01.2013г.
5936/19.08.2015г.
5935/19.08.2015г.
5934/19.08.2015г.
5933/19.08.2015г.
5932/19.08.2015г.
4709/12.11.2010г.
5931/19.08.2015г.

др.вид нива
др.вид нива
др.вид нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

15953.2.7
15953.5.3
15953.8.11
15953.13.28
15953.17.5
15953.19.37
15953.23.1
15953.35.48
15953.39.29
15953.50.26
ОБЩО:

1,675
0,584
0,931
2,398
1,399
1,602
2,139
2,020
1,918
2,300
16,966

28
29
30
31
32
33
34
35
36

1
2
3
4
5
6
7
8
9

с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево

2406/09.03.2009г.
2415/09.03.2009г.
2416/09.03.2009г.
2425/09.03.2009г.
2428/09.03.2009г.
2434/09.03.2009г.
2439/09.03.2009г.
2411/09.03.2009г.
2412/09.03.2009г.

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

20609.18.18
20609.20.2
20609.20.3
20609.21.4
20609.21.7
20609.23.3
20609.23.8
20609.26.109
20609.28.1
ОБЩО:

1,269
0,405
0,517
0,979
0,668
2,237
2,174
1,126
0,849
10,224

37
38

1 с. Драгомъж
2 с. Драгомъж

2780/20.03.2009г. нива
2845/23.03.2009г. нива

24921.2.55
24921.18.443

1,088
0,915
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39

3 с. Драгомъж

5651/02.12.2013г. нива

24921.10.6
ОБЩО:

1,742
3,745

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец

3443/21.04.2009г.
3444/21.04.2009г.
3445/21.04.2009г.
3447/21.04.2009г.
3454/22.04.2009г.
3461/22.04.2009г.
3401/17.04.2009г.
3403/17.04.2009г.
4201/23.07.2009г.
3404/17.04.2009г.
4200/23.07.2009г.
3406/17.04.2009г.
3408/17.04.2009г.
4220/23.07.2009г.
3410/17.04.2009г.
3411/17.04.2009г.
3420/17.04.2009г.
3422/21.04.2009г.

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

24150.10.109
24150.10.110
24150.10.114
24150.10.120
24150.10.143
24150.10.164
24150.12.43
24150.16.20
24150.17.38
24150.21.4
24150.21.21
24150.26.7
24150.28.2
24150.30.10
24150.34.24
24150.38.5
24150.46.15
24150.46.62
ОБЩО:

0,431
0,782
2,086
2,725
0,963
2,604
0,890
1,990
0,986
0,316
1,507
1,114
0,500
0,989
1,914
1,999
0,894
2,101
24,791

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

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

с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково

2597/17.03.2009г.
2617/18.03.2009г.
2622/13.03.2009г.
2649/18.03.2009г.
2629/16.03.2009г.
2630/16.03.2009г.
2632/16.03.2009г.
2641/16.03.2009г.
2650/18.03.2009г.
2654/18.03.2009г.
2656/18.03.2009г.
2304/18.03.2009г.
2664/18.03.2009г.
2667/18.03.2009г.
2669/18.03.2009г.
2671/18.03.2009г.
2672/19.03.2009г.
2674/19.03.2009г.
2675/19.03.2009г.
2676/19.03.2009г.
2677/19.03.2009г.
2678/19.03.2009г.
2681/19.03.2009г.
2684/19.03.2009г.
5572/30.07.2013г.
2686/19.03.2009г.
2557/16.03.2009г.
2565/17.03.2009г.
2572/17.03.2009г.

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
Нива
Нива
Нива
нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
нива
нива
нива

34103.11.13
34103.19.91.
34103.22.382
34103.29.245
34103.28.117
34103.28.119
34103.28.124
34103.29.227
34103.29.247
34103.29.252
34103.29.254
34103.29.231
34103.32.558
34103.33.508
34103.33.531
34103.35.478
34103.35.481
34103.36.566
34103.36.568
34103.36.570
34103.36.574
34103.36.575
34103.36.584
34103.36.597
34103.36.601
34103.37.589
34103.20.441
34103.1.80
34103.3.21

2,554
1,066
0,276
1,970
0,527
1,062
0,638
0,851
1,104
0,837
0,510
1,745
0,760
1,524
0,440
1,050
1,346
2,670
2,106
2,093
1,692
1,602
1,546
2,012
0,828
0,630
2,893
1,733
0,986
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с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково

2574/17.03.2009г.
2584/17.03.2009г.
5746/16.06.2014г.
2682/19.03.2009г.
5807/21.10.2014г.
2665/18.03.2009г.
2633/28.07.2017г.
2644/28.07.2017г.
2645/28.07.2017г.
2646/28.07.2017г.
2658/30.08.2017г.
2583/11.09.2017г.
2662/30.08.2017г.

нива
нива
нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

34103.4.27
34103.8.1
34103.28.106
34103.36.592
34103.33.506
34103.33.259
34103.28.127
34103.29.239
34103.29.240
34103.29.241
34103.29.278
34103.7.9
34103.32.556
ОБЩО:

1,593
2,280
0,768
1,423
1,006
1,492
2,316
1,435
1,775
1,371
1,569
1,015
1,903
58,997

с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево

5231/08.02.2013г.
3077/12.12.2012г.
5229/08.02.2013г.
5228/08.02.2013г.
5227/08.02.2013г.
5233/08.02.2013г.

Нива
нива
Нива
Нива
Нива
Нива

37010.11.16
37010.34.9
37010.49.2
37010.61.1
37010.61.12
37010.66.7
ОБЩО:

0,494
2,088
1,151
1,059
1,085
0,530
6,407

3002/02.04.2009г. нива
4305/19.08.2009г. нива

38296.23.82
38296.49.1
ОБЩО:

0,618
2,237
2,855

1 с. Къпиновци 2244/04.03.2009г. нива
2 с. Къпиновци 5698/27.02.2014г. нива

40899.10.42
40899.10.59
ОБЩО:

0,541
0,350
0,891

24116.1.37
24116.1.38
24116.1.39
24116.1.63
24116.4.136
24116.4.139
24116.4.140
24116.6.166
24116.6.167
24116.7.430
24116.8.1
24116.8.2
24116.22.44
24116.28.65
24116.7.425
24116.7.403
24116.28.107
ОБЩО:

0,865
0,215
1,288
1,298
1,142
1,851
1,707
0,638
0,489
1,372
0,285
0,265
1,359
1,400
0,482
0,504
1,418
16,578

44358.2.159
44358.2.161

0,677
0,274

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

100
101
102
103
104
105

1
2
3
4
5
6

106
107

1 с. Конево
2 с. Конево

108
109

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

127
128

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци

1 с. Лъвино
2 с. Лъвино

2523/09.03.2009г.
2522/09.03.2009г.
2521/09.03.2009г.
2499/09.03.2009г.
2507/04.04.2017г.
2510/09.03.2009г.
5638/26.11.2013г.
2492/09.03.2009г.
2493/09.03.2009г.
2467/09.03.2009г.
2468/09.03.2009г.
2469/09.03.2009г.
2532/09.03.2009г.
2530/09.03.2009г.
2466/18.04.2017г.
2476/20.04.2017г.
2525/09.03.2009г.

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

6366/28.02.2017г. Др.вид зем. Земя
6367/28.02.2017г. Др.вид зем. Земя
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129
130
131
132
133
134

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

158
159

3
4
5
6
7
8

с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино

с. М.
1 Поровец
с. М.
2 Поровец
с. М.
3 Поровец
с. М.
4 Поровец
с. М.
5 Поровец
с. М.
6 Поровец
с. М.
7 Поровец
с. М.
8 Поровец
с. М.
9 Поровец
с. М.
10 Поровец
с. М.
11 Поровец
с. М.
12 Поровец
с. М.
13 Поровец
с. М.
14 Поровец
с. М.
15 Поровец
с. М.
16 Поровец
с. М.
17 Поровец
с. М.
18 Поровец
с. М.
19 Поровец
с. М.
20 Поровец
с. М.
21 Поровец
с. М.
22 Поровец
с. М.
23 Поровец

1 с. Печеница
2 с. Печеница

6298/04.11.2016г.
2909/30.03.2009г.
2913/30.03.2017г.
2914/30.03.2017г.
2915/30.03.2017г.
2916/30.03.2017г.

Др.вид зем. Земя
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

44358.2.165
44358.4.2
44358.5.364
44358.5.365
44358.5.366
44358.5.367
ОБЩО:

1,746
0,103
0,633
0,835
0,747
0,262
5,277

5534/01.07.13г.

изост. орна земя

46913.2.9

0,477

5532/01.07.13г.

изост. орна земя

46913.2.10

1,494

3932/08.06.09г.

изост. орна земя

46913.2.19

1,337

5517/01.07.13г.

изост. орна земя

46913.6.48

0,870

5457/13.06.13г.

изост. орна земя

46913.6.51

0,546

5299/21.02.13г.

изост. орна земя

46913.7.106

1,469

5298/21.02.13г.

изост. орна земя

46913.7.107

1,050

4922/08.06.11г.

изост. орна земя

46913.7.494

1,186

4921/08.06.11г.

изост. орна земя

46913.7.495

0,646

3895/30.05.09г.

изост. орна земя

46913.7.994

1,198

5498/01.07.13г.

друг вид нива

46913.29.19

1,489

5499/01.07.13г.

друг вид нива

46913.31.25

1,000

5471/13.06.13г.

друг вид нива

46913.40.9

0,800

5480/01.07.13г.

друг вид нива

46913.44.6

1,963

5484/01.07.13г.

друг вид нива

46913.50.11

1,090

5485/01.07.13г.

друг вид нива

46913.53.6

1,145

5558/01.07.13г.

друг вид нива

46913.62.22

0,630

5450/13.06.13г.

друг вид нива

46913.67.11

0,590

5448/13.06.13г.

друг вид нива

46913.72.11

0,735

5447/13.06.13г.

друг вид нива

46913.73.10

1,202

5446/13.06.13г.

друг вид нива

46913.74.23

0,886

5445/13.06.13г.

друг вид нива
изоставена орна
земя

46913.76.15

1,125

46913.79.10
ОБЩО:

1,000
23,928

56232.17.10
56232.22.30

0,113
0,209

5444/13.06.13 г.

5579/31.07.2013г. нива
3979/15.06.2009г. нива
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160
161
162

3 с.Печеница
4 .с.Печеница
5 с.Печеница

3977/23.03.2016г. нива
3987/23.03.2016г. нива
3984/23.03.2016г. нива

56232.18.6
56232.14.8
56232.14.2
ОБЩО:

1,600
0,694
1,149
3,765

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва

3139/06.04.2009г. изоставена нива
3228/13.04.2009г. нива
5757/17.06.2014г. нива

56945.55.185
56945.10.251
56945.10.324

1,015
0,622
1,146

3236/13.04.2009г. нива
3243/13.04.2009г. нива

56945.10.341
56945.80.17

0,769
2,279

3249/13.04.2009г.
5605/11.10.2013г.
5606/11.10.2013г.
3252/13.04.2009г.
3253/13.04.2009г.
3175/09.04.2009г.
4955/14.10.2011г.
4954/14.10.2011г.
3269/13.04.2009г.

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива

56945.80.35
56945.80.37
56945.80.38
56945.80.42
56945.80.43
56945.47.7
56945.53.23
56945.53.22
56945.130.39
ОБЩО:

0,673
2,640
1,941
0,811
0,367
0,804
2,405
1,597
2,306
19,375

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино

5119/14.03.2012г.
5129/15.03.2012г.
5115/14.03.2012г.
5116/14.03.2012г.
5117/14.03.2012г.
5118/14.03.2012г.
5121/14.03.2012г.
5141/19.03.2012г.
5142/19.03.2012г.
5144/19.03.2012г.
5146/23.03.2012г.
5150/23.03.2012г.
5151/23.03.2012г.
5110/14.03.2012г.
5113/14.03.2012г.
5120/14.03.2012г.

нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива

61875.3.9
61875.4.96
61875.6.71
61875.6.72
61875.6.73
61875.6.74
61875.9.36
61875.18.116
61875.18.126
61875.18.132
61875.18.268
61875.18.292
61875.18.293
61875.19.26
61875.19.32
61875.23.20
ОБЩО:

1,992
0,327
0,741
0,316
0,430
0,405
2,133
0,358
1,376
0,440
0,499
0,895
0,692
0,366
1,023
1,826
13,819

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари

4426/02.10.2009г.
4427/02.10.2009г.
5848/21.04.2015г.
5920/10.08.2015г.
4442/02.10.2009г.
4443/02.10.2009г.
4434/02.10.2009г.
4440/02.10.2009г.
4441/02.10.2009г.
6065/24.03.2016г.
4351/31.08.2009г.
4352/31.08.2009г.
4353/31.08.2009г.
4356/31.08.2009г.

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Др.вид зем. Земя
Лозе
Лозе
Лозе
Лозе

65650.3.64
65650.3.65
65650.7.29
65650.7.30
65650.10.339
65650.10.341
65650.11.86
65650.11.97
65650.11.98
65650.12.9
65650.18.11
65650.18.13
65650.18.17
65650.18.24

0,865
1,079
1,170
1,005
2,456
3,205
1,682
2,596
1,087
2,374
0,523
0,523
0,478
0,474
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207
208
209
210
211
212
213
214
215

216
217

15
16
17
18
19
20
21
22
23

с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари

с.
1 Средоселци
с.
2 Средоселци

4357/31.08.2009г.
4363/31.08.2009г.
4364/31.08.2009г.
4366/31.08.2009г.
6052/22.02.2016г.
4431/02.10.2009г.
4432/02.10.2009г.
5916/10.08.2015г.
4369/31.08.2009г.

Лозе
Лозе
Лозе
Лозе
Лозе
Нива
Нива
Нива
Нива

65650.18.26
65650.18.64
65650.18.66
65650.18.67
65650.19.8
65650.19.11
65650.19.12
65650.20.40
65650.23.24
ОБЩО:

0,473
0,475
0,577
0,577
1,878
0,696
1,115
1,724
1,337
28,369

2289/16.02.2017г. Нива

68552.10.7

1,986

2291/05.03.2009г. Нива

68552.10.14
ОБЩО:

0,574
2,560

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище

2194/17.02.2009г.
2178/17.02.2009г.
2172/16.02.2009г.
2180/17.02.2009г.
2183/17.02.2009г.
2185/10.03.2017
2186/17.02.2009г.
2189/17.02.2009г.
2169/16.02.2009г.
2174/17.02.2009г.
2197/17.02.2009г.
2203/18.02.2009г.
2204/18.02.2009г.
2191/17.02.2009г.

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

69047.1.113
69047.1.118
69047.1.120
69047.2.151
69047.3.73
69047.4.8
69047.4.9
69047.4.15
69047.9.44
69047.12.124
69047.13.199
69047.14.104
69047.15.3
69047.18.1
ОБЩО:

2,031
2,564
0,942
1,778
1,650
1,286
1,360
1,794
0,554
1,967
1,199
1,431
2,800
1,374
22,730

232
233
234
235
236
237
238
239
240

1
2
3
4
5
6
7
8
9

с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово

5360/28.02.2013г.
2948/31.03.2009г.
2953/31.03.2009г.
2955/31.03.2009г.
2956/31.03.2009г.
2958/31.03.2009г.
2969/31.03.2009г.
2964/03.10.2016г.
2971/05.10.2016г.

Нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива

72578.3.38
72578.100.6
72578.100.14
72578.100.17
72578.100.24
72578.100.29
72578.109.2
72578.102.2
72578.109.7

2,695
0,745
1,161
1,171
0,482
0,633
0,570
2,914
2,306

241
242
243
244
245
246
247
248

10
11
12
13
14
15
16
17

с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово

2973/05.10.2016г.
2974/05.10.2016г.
2975/05.10.2016г.
2976/05.10.2016г.
2949/30.09.2016г.
2952/31.03.2009г.
2957/31.03.2009г.
2950/30.09.2016г.

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива

72578.109.9
72578.109.10
72578.109.11
72578.109.12
72578.100.9
72578.100.13
72578.100.26
72578.100.10
ОБЩО:

0,944
2,392
0,742
0,259
1,424
2,400
0,332
2,298
23,468
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249
250
251

1 с.Як.Груево
2 с.Як.Груево
3 с.Як.Груево

2853/24.03.2009г. нива
2864/24.03.2009г. нива
2866/24.03.2009г. нива

87285.5.3
87285.5.31
87285.5.39

1,369
1,479
0,716

252

4 с.Як.Груево

2885/24.03.2009г. нива

87285.17.119

0,941

253

5 с.Як.Груево

5993/27.01.2016

87285.17.138

2,980

254

6 с.Як.Груево

2881/24.03.2009г. нива

87285.23.164

1,321

ОБЩО:

8,806

нива

255
256
257
258
259
260

1
2
3
4
5
6

гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих

3316/15.04.2009г.
3468/16.01.2012г.
3973/02.06.2009г.
3285/15.04.2009г.
3287/15.04.2009г.
3948/01.06.2009г.

Изост.нива
Изост.нива
Изост.нива
нива
нива
Нива

32874.9.58
32874.8.115
32874.8.116
32874.127.911
32874.149.365
32874.149.382

1,316
2,749
0,207
2,354
1,097
0,629

261
262
263
264

7
8
9
10

гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих

5877/07.05.2015г.
1221/28.07.2003
3946/01.06.2009г.
3371/16.04.2009г.

Из. нива
нива
нива
Лозе

32874.40.13
32874.18.101
32874.149.377
32874.9.17

1,302
3,001
0,703
0,974
14,332
327,993

обща площ:

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Определяне на маломерните имоти в община Исперих от Общинския
поземлен фонд и
условията за отдаването им под наем за селскостопанската
2020/2021година
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА

За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

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

ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 70
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.5, т.1 и чл.7 от Наредба № 28 за
управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на
Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на маломерните 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. 1.Определя маломерните имоти от Общински поземлен фонд на територията на
община Исперих по населени места, номера на имоти, документи за собственост и площи,
описани в таблица – Приложение №1 , което е неразделна част от настоящото решение за
селскостопанската 2020/2021 година.
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2. Възлага на кмета на Община Исперих да обяви на интернет страницата на
общината, а на кметовете по населените места в кметствата списъка на маломерните
имоти по Приложения №1.
II.1.Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към
Исперих.
2. Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, да се
публично оповестен търг с явно наддаване съгласно изискванията на Глава
Наредба №27 на ОбС Исперих.
3. Определя срок за подаване на заявления от лицата, желаещи да
маломерните имоти от Общинския поземлен фонд до 30.06.2020г. включително.

Община
проведе
пета от
ползват

III.1.Договорите за наем за маломерните имоти да се сключат за
селскостопанската 2020/2021 година.
2. Определя средна рентна наемна цена за имотите в размер на 45,00 (четиридесет
и пет ) лева на декар, съгласно Приложение № 1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС
Исперих.
ІV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих
Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Маломерни имоти - 2020г.
№
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

№
1
2
3
4
5

Землище
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци
с. Белинци

1 с. Бърдоква

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово
с. Вазово

АОС
6012/12.02.2016г.
4237/11.09.2012г.
4246/11.09.2012г.
4279/05.11.2012г.
5042/10.01.2012г.

НТП
Нива
Нива
Нива
Нива
нива

№ на имот
03472.10.139
03472.10.153
03472.10.261
03472.35.17
03472.290.19
ОБЩО:

Площ/дка
1,616
0,809
1,455
1,192
1,191
6,263

5277/18.02.2013г. Нива

07452.1.78
ОБЩО:

1,947
1,947

5405/15.03.2013г.
5364/28.02.2013г.
5353/28.02.2013г.
5410/15.03.2013г.
5348/28.02.2013г.
5349/28.02.2013г.
5347/28.02.2013г.
5346/28.02.2013г.
5354/28.02.2013г.
5340/28.02.2013г.
5341/28.02.2013г.

10015.11.54
10015.20.37
10015.20.40
10015.20.46
10015.20.47
10015.20.48
10015.20.49
10015.20.50
10015.20.54
10015.20.82
10015.20.83
ОБЩО:

2,284
1,269
0,305
0,628
0,329
1,146
0,919
1,672
0,933
1,265
1,150
11,900

15953.2.7
15953.5.3

1,675
0,584

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

1 с. Г. Поровец 5197/17.01.2013г. др.вид нива
2 с. Г. Поровец 5201/17.01.2013г. др.вид нива
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с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец
с. Г. Поровец

5194/17.01.2013г.
5936/19.08.2015г.
5935/19.08.2015г.
5934/19.08.2015г.
5933/19.08.2015г.
5932/19.08.2015г.
4709/12.11.2010г.
5931/19.08.2015г.

др.вид нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

15953.8.11
15953.13.28
15953.17.5
15953.19.37
15953.23.1
15953.35.48
15953.39.29
15953.50.26
ОБЩО:

0,931
2,398
1,399
1,602
2,139
2,020
1,918
2,300
16,966

с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево
с. Делчево

2406/09.03.2009г.
2415/09.03.2009г.
2416/09.03.2009г.
2425/09.03.2009г.
2428/09.03.2009г.
2434/09.03.2009г.
2439/09.03.2009г.
2411/09.03.2009г.
2412/09.03.2009г.

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

20609.18.18
20609.20.2
20609.20.3
20609.21.4
20609.21.7
20609.23.3
20609.23.8
20609.26.109
20609.28.1
ОБЩО:

1,269
0,405
0,517
0,979
0,668
2,237
2,174
1,126
0,849
10,224

2780/20.03.2009г. нива
2845/23.03.2009г. нива
5651/02.12.2013г. нива

24921.2.55
24921.18.443
24921.10.6
ОБЩО:

1,088
0,915
1,742
3,745

20
21
22
23
24
25
26
27

3
4
5
6
7
8
9
10

28
29
30
31
32
33
34
35
36

1
2
3
4
5
6
7
8
9

37
38
39

1 с. Драгомъж
2 с. Драгомъж
3 с. Драгомъж

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец
с. Духовец

3443/21.04.2009г.
3444/21.04.2009г.
3445/21.04.2009г.
3447/21.04.2009г.
3454/22.04.2009г.
3461/22.04.2009г.
3401/17.04.2009г.
3403/17.04.2009г.
4201/23.07.2009г.
3404/17.04.2009г.
4200/23.07.2009г.
3406/17.04.2009г.
3408/17.04.2009г.
4220/23.07.2009г.
3410/17.04.2009г.
3411/17.04.2009г.
3420/17.04.2009г.
3422/21.04.2009г.

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

24150.10.109
24150.10.110
24150.10.114
24150.10.120
24150.10.143
24150.10.164
24150.12.43
24150.16.20
24150.17.38
24150.21.4
24150.21.21
24150.26.7
24150.28.2
24150.30.10
24150.34.24
24150.38.5
24150.46.15
24150.46.62
ОБЩО:

0,431
0,782
2,086
2,725
0,963
2,604
0,890
1,990
0,986
0,316
1,507
1,114
0,500
0,989
1,914
1,999
0,894
2,101
24,791

58
59
60
61
62
63

1
2
3
4
5
6

с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково

2597/17.03.2009г.
2617/18.03.2009г.
2622/13.03.2009г.
2649/18.03.2009г.
2629/16.03.2009г.
2630/16.03.2009г.

нива
нива
нива
нива
нива
нива

34103.11.13
34103.19.91.
34103.22.382
34103.29.245
34103.28.117
34103.28.119

2,554
1,066
0,276
1,970
0,527
1,062
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с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково
с. Йонково

2632/16.03.2009г.
2641/16.03.2009г.
2650/18.03.2009г.
2654/18.03.2009г.
2656/18.03.2009г.
2304/18.03.2009г.
2664/18.03.2009г.
2667/18.03.2009г.
2669/18.03.2009г.
2671/18.03.2009г.
2672/19.03.2009г.
2674/19.03.2009г.
2675/19.03.2009г.
2676/19.03.2009г.
2677/19.03.2009г.
2678/19.03.2009г.
2681/19.03.2009г.
2684/19.03.2009г.
5572/30.07.2013г.
2686/19.03.2009г.
2557/16.03.2009г.
2565/17.03.2009г.
2572/17.03.2009г.
2574/17.03.2009г.
2584/17.03.2009г.
5746/16.06.2014г.
2682/19.03.2009г.
5807/21.10.2014г.
2665/18.03.2009г.
2633/28.07.2017г.
2644/28.07.2017г.
2645/28.07.2017г.
2646/28.07.2017г.
2658/30.08.2017г.
2583/11.09.2017г.
2662/30.08.2017г.

нива
нива
Нива
Нива
Нива
нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

34103.28.124
34103.29.227
34103.29.247
34103.29.252
34103.29.254
34103.29.231
34103.32.558
34103.33.508
34103.33.531
34103.35.478
34103.35.481
34103.36.566
34103.36.568
34103.36.570
34103.36.574
34103.36.575
34103.36.584
34103.36.597
34103.36.601
34103.37.589
34103.20.441
34103.1.80
34103.3.21
34103.4.27
34103.8.1
34103.28.106
34103.36.592
34103.33.506
34103.33.259
34103.28.127
34103.29.239
34103.29.240
34103.29.241
34103.29.278
34103.7.9
34103.32.556
ОБЩО:

0,638
0,851
1,104
0,837
0,510
1,745
0,760
1,524
0,440
1,050
1,346
2,670
2,106
2,093
1,692
1,602
1,546
2,012
0,828
0,630
2,893
1,733
0,986
1,593
2,280
0,768
1,423
1,006
1,492
2,316
1,435
1,775
1,371
1,569
1,015
1,903
58,997

с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево
с. Китанчево

5231/08.02.2013г.
3077/12.12.2012г.
5229/08.02.2013г.
5228/08.02.2013г.
5227/08.02.2013г.
5233/08.02.2013г.

Нива
нива
Нива
Нива
Нива
Нива

37010.11.16
37010.34.9
37010.49.2
37010.61.1
37010.61.12
37010.66.7
ОБЩО:

0,494
2,088
1,151
1,059
1,085
0,530
6,407

3002/02.04.2009г. нива
4305/19.08.2009г. нива

38296.23.82
38296.49.1
ОБЩО:

0,618
2,237
2,855

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

100
101
102
103
104
105

1
2
3
4
5
6

106
107

1 с. Конево
2 с. Конево
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108
109

1 с. Къпиновци 2244/04.03.2009г. нива
2 с. Къпиновци 5698/27.02.2014г. нива

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

127
128
129
130
131
132
133
134

1
2
3
4
5
6
7
8

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

40899.10.42
40899.10.59
ОБЩО:

0,541
0,350
0,891

с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци
с. Лудогорци

2523/09.03.2009г.
2522/09.03.2009г.
2521/09.03.2009г.
2499/09.03.2009г.
2507/04.04.2017г.
2510/09.03.2009г.
5638/26.11.2013г.
2492/09.03.2009г.
2493/09.03.2009г.
2467/09.03.2009г.
2468/09.03.2009г.
2469/09.03.2009г.
2532/09.03.2009г.
2530/09.03.2009г.
2466/18.04.2017г.
2476/20.04.2017г.
2525/09.03.2009г.

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

24116.1.37
24116.1.38
24116.1.39
24116.1.63
24116.4.136
24116.4.139
24116.4.140
24116.6.166
24116.6.167
24116.7.430
24116.8.1
24116.8.2
24116.22.44
24116.28.65
24116.7.425
24116.7.403
24116.28.107
ОБЩО:

0,865
0,215
1,288
1,298
1,142
1,851
1,707
0,638
0,489
1,372
0,285
0,265
1,359
1,400
0,482
0,504
1,418
16,578

с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино
с. Лъвино

6366/28.02.2017г.
6367/28.02.2017г.
6298/04.11.2016г.
2909/30.03.2009г.
2913/30.03.2017г.
2914/30.03.2017г.
2915/30.03.2017г.
2916/30.03.2017г.

Др.вид зем. Земя
Др.вид зем. Земя
Др.вид зем. Земя
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

44358.2.159
44358.2.161
44358.2.165
44358.4.2
44358.5.364
44358.5.365
44358.5.366
44358.5.367
ОБЩО:

0,677
0,274
1,746
0,103
0,633
0,835
0,747
0,262
5,277

5534/01.07.13г.

изост. орна земя

46913.2.9

0,477

5532/01.07.13г.

изост. орна земя

46913.2.10

1,494

3932/08.06.09г.

изост. орна земя

46913.2.19

1,337

5517/01.07.13г.

изост. орна земя

46913.6.48

0,870

5457/13.06.13г.

изост. орна земя

46913.6.51

0,546

5299/21.02.13г.

изост. орна земя

46913.7.106

1,469

5298/21.02.13г.

изост. орна земя

46913.7.107

1,050

4922/08.06.11г.

изост. орна земя

46913.7.494

1,186

4921/08.06.11г.

изост. орна земя

46913.7.495

0,646

3895/30.05.09г.

изост. орна земя

46913.7.994

1,198

5498/01.07.13г.
5499/01.07.13г.

друг вид нива
друг вид нива

46913.29.19
46913.31.25

1,489
1,000

с. М.
1 Поровец
с. М.
2 Поровец
с. М.
3 Поровец
с. М.
4 Поровец
с. М.
5 Поровец
с. М.
6 Поровец
с. М.
7 Поровец
с. М.
8 Поровец
с. М.
9 Поровец
с. М.
10 Поровец
с. М.
11 Поровец
12 с. М.
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Поровец
с. М.
Поровец
с. М.
Поровец
с. М.
Поровец
с. М.
Поровец
с. М.
Поровец
с. М.
Поровец
с. М.
Поровец
с. М.
Поровец
с. М.
Поровец
с. М.
Поровец
с. М.
Поровец

5471/13.06.13г.

друг вид нива

46913.40.9

0,800

5480/01.07.13г.

друг вид нива

46913.44.6

1,963

5484/01.07.13г.

друг вид нива

46913.50.11

1,090

5485/01.07.13г.

друг вид нива

46913.53.6

1,145

5558/01.07.13г.

друг вид нива

46913.62.22

0,630

5450/13.06.13г.

друг вид нива

46913.67.11

0,590

5448/13.06.13г.

друг вид нива

46913.72.11

0,735

5447/13.06.13г.

друг вид нива

46913.73.10

1,202

5446/13.06.13г.

друг вид нива

46913.74.23

0,886

5445/13.06.13г.

46913.76.15

1,125

5444/13.06.13 г.

друг вид нива
изоставена орна
земя

46913.79.10
ОБЩО:

1,000
23,928

с. Печеница
с. Печеница
с.Печеница
.с.Печеница
с.Печеница

5579/31.07.2013г.
3979/15.06.2009г.
3977/23.03.2016г.
3987/23.03.2016г.
3984/23.03.2016г.

нива
нива
нива
нива
нива

56232.17.10
56232.22.30
56232.18.6
56232.14.8
56232.14.2
ОБЩО:

0,113
0,209
1,600
0,694
1,149
3,765

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва
с. Подайва

3139/06.04.2009г. изоставена нива
3228/13.04.2009г. нива
5757/17.06.2014г. нива

56945.55.185
56945.10.251
56945.10.324

1,015
0,622
1,146

3236/13.04.2009г. нива
3243/13.04.2009г. нива

56945.10.341
56945.80.17

0,769
2,279

3249/13.04.2009г.
5605/11.10.2013г.
5606/11.10.2013г.
3252/13.04.2009г.
3253/13.04.2009г.
3175/09.04.2009г.
4955/14.10.2011г.
4954/14.10.2011г.
3269/13.04.2009г.

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива

56945.80.35
56945.80.37
56945.80.38
56945.80.42
56945.80.43
56945.47.7
56945.53.23
56945.53.22
56945.130.39
ОБЩО:

0,673
2,640
1,941
0,811
0,367
0,804
2,405
1,597
2,306
19,375

1
2
3
4
5
6
7

с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино

5119/14.03.2012г.
5129/15.03.2012г.
5115/14.03.2012г.
5116/14.03.2012г.
5117/14.03.2012г.
5118/14.03.2012г.
5121/14.03.2012г.

нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива

61875.3.9
61875.4.96
61875.6.71
61875.6.72
61875.6.73
61875.6.74
61875.9.36

1,992
0,327
0,741
0,316
0,430
0,405
2,133

147

13

148

14

149

15

150

16

151

17

152

18

153

19

154

20

155

21

156

22

157

23

158
159
160
161
162

1
2
3
4
5

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

177
178
179
180
181
182
183

176

184
185
186
187
188
189
190
191
192

8
9
10
11
12
13
14
15
16

с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино
с. Райнино

5141/19.03.2012г.
5142/19.03.2012г.
5144/19.03.2012г.
5146/23.03.2012г.
5150/23.03.2012г.
5151/23.03.2012г.
5110/14.03.2012г.
5113/14.03.2012г.
5120/14.03.2012г.

др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива
др. вид нива

61875.18.116
61875.18.126
61875.18.132
61875.18.268
61875.18.292
61875.18.293
61875.19.26
61875.19.32
61875.23.20
ОБЩО:

0,358
1,376
0,440
0,499
0,895
0,692
0,366
1,023
1,826
13,819

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари
с. Свещари

4426/02.10.2009г.
4427/02.10.2009г.
5848/21.04.2015г.
5920/10.08.2015г.
4442/02.10.2009г.
4443/02.10.2009г.
4434/02.10.2009г.
4440/02.10.2009г.
4441/02.10.2009г.
6065/24.03.2016г.
4351/31.08.2009г.
4352/31.08.2009г.
4353/31.08.2009г.
4356/31.08.2009г.
4357/31.08.2009г.
4363/31.08.2009г.
4364/31.08.2009г.
4366/31.08.2009г.
6052/22.02.2016г.
4431/02.10.2009г.
4432/02.10.2009г.
5916/10.08.2015г.
4369/31.08.2009г.

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Др.вид зем. Земя
Лозе
Лозе
Лозе
Лозе
Лозе
Лозе
Лозе
Лозе
Лозе
Нива
Нива
Нива
Нива

65650.3.64
65650.3.65
65650.7.29
65650.7.30
65650.10.339
65650.10.341
65650.11.86
65650.11.97
65650.11.98
65650.12.9
65650.18.11
65650.18.13
65650.18.17
65650.18.24
65650.18.26
65650.18.64
65650.18.66
65650.18.67
65650.19.8
65650.19.11
65650.19.12
65650.20.40
65650.23.24
ОБЩО:

0,865
1,079
1,170
1,005
2,456
3,205
1,682
2,596
1,087
2,374
0,523
0,523
0,478
0,474
0,473
0,475
0,577
0,577
1,878
0,696
1,115
1,724
1,337
28,369

2289/16.02.2017г. Нива

68552.10.7

1,986

2291/05.03.2009г. Нива

68552.10.14
ОБЩО:

0,574
2,560

2194/17.02.2009г.
2178/17.02.2009г.
2172/16.02.2009г.
2180/17.02.2009г.
2183/17.02.2009г.
2185/10.03.2017
2186/17.02.2009г.
2189/17.02.2009г.
2169/16.02.2009г.
2174/17.02.2009г.
2197/17.02.2009г.

69047.1.113
69047.1.118
69047.1.120
69047.2.151
69047.3.73
69047.4.8
69047.4.9
69047.4.15
69047.9.44
69047.12.124
69047.13.199

2,031
2,564
0,942
1,778
1,650
1,286
1,360
1,794
0,554
1,967
1,199

216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

с.
1 Средоселци
с.
2 Средоселци

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище
с.Ст.Селище

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
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229
230
231

12 с.Ст.Селище 2203/18.02.2009г. Нива
13 с.Ст.Селище 2204/18.02.2009г. Нива
14 с.Ст.Селище 2191/17.02.2009г. Нива

69047.14.104
69047.15.3
69047.18.1
ОБЩО:

1,431
2,800
1,374
22,730

232
233
234
235
236
237
238
239
240

1
2
3
4
5
6
7
8
9

с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово

5360/28.02.2013г.
2948/31.03.2009г.
2953/31.03.2009г.
2955/31.03.2009г.
2956/31.03.2009г.
2958/31.03.2009г.
2969/31.03.2009г.
2964/03.10.2016г.
2971/05.10.2016г.

Нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива

72578.3.38
72578.100.6
72578.100.14
72578.100.17
72578.100.24
72578.100.29
72578.109.2
72578.102.2
72578.109.7

2,695
0,745
1,161
1,171
0,482
0,633
0,570
2,914
2,306

241
242
243
244
245
246
247
248

10
11
12
13
14
15
16
17

с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово
с. Тодорово

2973/05.10.2016г.
2974/05.10.2016г.
2975/05.10.2016г.
2976/05.10.2016г.
2949/30.09.2016г.
2952/31.03.2009г.
2957/31.03.2009г.
2950/30.09.2016г.

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива

72578.109.9
72578.109.10
72578.109.11
72578.109.12
72578.100.9
72578.100.13
72578.100.26
72578.100.10
ОБЩО:

0,944
2,392
0,742
0,259
1,424
2,400
0,332
2,298
23,468

249
250
251

1 с.Як.Груево
2 с.Як.Груево
3 с.Як.Груево

2853/24.03.2009г. нива
2864/24.03.2009г. нива
2866/24.03.2009г. нива

87285.5.3
87285.5.31
87285.5.39

1,369
1,479
0,716

252

4 с.Як.Груево

2885/24.03.2009г. нива

87285.17.119

0,941

253

5 с.Як.Груево

5993/27.01.2016

87285.17.138

2,980

254

6 с.Як.Груево

2881/24.03.2009г. нива

87285.23.164

1,321

ОБЩО:

8,806

нива

255
256
257
258
259
260

1
2
3
4
5
6

гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих

3316/15.04.2009г.
3468/16.01.2012г.
3973/02.06.2009г.
3285/15.04.2009г.
3287/15.04.2009г.
3948/01.06.2009г.

Изост.нива
Изост.нива
Изост.нива
нива
нива
Нива

32874.9.58
32874.8.115
32874.8.116
32874.127.911
32874.149.365
32874.149.382

1,316
2,749
0,207
2,354
1,097
0,629

261
262
263
264

7
8
9
10

гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих
гр. Исперих

5877/07.05.2015г.
1221/28.07.2003
3946/01.06.2009г.
3371/16.04.2009г.

Из. нива
нива
нива
Лозе

32874.40.13
32874.18.101
32874.149.377
32874.9.17

1,302
3,001
0,703
0,974
14,332
327,993

обща площ:
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ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Отдаване под аренда без търг или конкурс на земеделски земи в
гр.Исперих, местност „Дере алан“ от Общинския поземлен фонд на община Исперих
Бейти Бекир –Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С договор № 357 от 07.09.2016год. и Допълнително споразумение № 1 от
12.04.2019год. община Исперих отдаде под аренда на „Агротайм“ ЕООД, с адрес град
Исперих, ул. „ Васил Левски“ №63 общо 213 броя поземлени имоти с площ 200,606 дка за
срок от 30 години, находящи се в местността „Дере Алан“, масив 7 в землището на
гр.Исперих с цел засаждане на трайни насаждения.
При сключването на договора за аренда в същата местност други 15 броя
поземлени имоти имаха сключен договор за наем със срок до 2019/2020 селскостопанска
година. Към настоящият момент поради изтичане срока на договора и писмо с вх. № К –
259/1/ от 21.02.2020год. от управителя на «Агротайм» ЕООД, същите имоти могат да се
отдадат под аренда за създаване на овощна градина, тъй като попадат в масив 7, местност
«Дере алан», гр.Исперих, като срокът на договора да бъде съобразен със срока, уговорен в
договор № 357 от 07.09.2016год.
Съгласно чл.24а, ал.6, т.1 и т.2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, земите от Общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или
аренда без търг или конкурс, когато са заети с трайни насаждения и когато не са били
използвани две или повече селскостопански години.
Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет - Исперих да обсъди и
приеме следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.1 и т.2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл.5, ал.5, т.1 от Наредба №28 за
управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на
Община Исперих, във връзка с чл.1 от Закона за арендата в земеделието и с цел:
- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за реализиране на нови инвестиционни намерения
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.
Дава съгласие да се сключи договор за аренда между Община Исперих и
„Агротайм“ ООД, ЕИК 040033442 с управител Иван Иванов с адрес: град Исперих, ул. „
Васил Левски“ №63 за имоти от Общински поземлен фонд - с начин на трайно ползване
лозе и нива в землището на град Исперих, местност „Дере Алан“, масив 7, категория и
площи, както следва:
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Населено
място
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих

АОС/номер и
дата
6875/09.03.2020г.
6876/09.03.2020г.
6877/09.03.2020г.
6878/09.03.2020г.
6879/09.03.2020г.
6880/09.03.2020г.
6881/09.03.2020г.
6882/09.03.2020г.
6883/10.03.2020г.
6884/10.03.2020г.
6885/10.03.2020г.
6886/10.03.2020г.
6887/10.03.2020г.
6888/10.03.2020г.
6889/10.03.2020г.

НТП

№ на имот

Площ /кв.м

Категория

лозе
лозе
нива
лозе
лозе
лозе
нива
лозе
лозе
нива
лозе
нива
лозе
лозе
нива

32874.7.173
32874.7.157
32874.7.158
32874.7.159
32874.7.143
32874.7.144
32874.7.146
32874.7.147
32874.7.149
32874.7.150
32874.7.151
32874.7.153
32874.7.154
32874.7.155
32874.7.156

1564
432
886
1046
1157
1115
481
2013
1068
1244
1448
1637
1582
978
587

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

ОБЩО:

17 238

2.Договорът за аренда да се сключи за двадесет и шест селскостопански години,
считани от 2020/2021г.
3. Определя годишно арендно плащане в размер на 60,00 (шестдесет ) лева на
декар.
4. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
5. 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-Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Отдаване под аренда без търг или конкурс на земеделски земи в
гр.Исперих, местност „Дере алан“ от Общинския поземлен фонд на 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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 71
На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.1 и т.2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл.5, ал.5, т.1 от Наредба №28 за
управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на
Община Исперих, във връзка с чл.1 от Закона за арендата в земеделието и с цел:
- стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд;
- определяне условията за реализиране на нови инвестиционни намерения
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се сключи договор за аренда между Община Исперих и
„Агротайм“ ООД, ЕИК 040033442 с управител Иван Иванов с адрес: град
Исперих, ул. „ Васил Левски“ №63 за имоти от Общински поземлен фонд - с
начин на трайно ползване лозе и нива в землището на град Исперих, местност
„Дере Алан“, масив 7, категория и площи, както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Населено
място
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих
Исперих

АОС/номер и
дата
6875/09.03.2020г.
6876/09.03.2020г.
6877/09.03.2020г.
6878/09.03.2020г.
6879/09.03.2020г.
6880/09.03.2020г.
6881/09.03.2020г.
6882/09.03.2020г.
6883/10.03.2020г.
6884/10.03.2020г.
6885/10.03.2020г.
6886/10.03.2020г.
6887/10.03.2020г.
6888/10.03.2020г.
6889/10.03.2020г.

НТП

№ на имот

Площ /кв.м

Категория

лозе
лозе
нива
лозе
лозе
лозе
нива
лозе
лозе
нива
лозе
нива
лозе
лозе
нива

32874.7.173
32874.7.157
32874.7.158
32874.7.159
32874.7.143
32874.7.144
32874.7.146
32874.7.147
32874.7.149
32874.7.150
32874.7.151
32874.7.153
32874.7.154
32874.7.155
32874.7.156

1564
432
886
1046
1157
1115
481
2013
1068
1244
1448
1637
1582
978
587

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

ОБЩО:

18 238

2.Договорът за аренда да се сключи за двадесет и шест селскостопански години,
считани от 2020/2021г.
3. Определя годишно арендно плащане в размер на 60,00 (шестдесет ) лева на
декар.
4. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
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5. 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-Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части от
улична регулация, предаваеми към УПИ IV- 294 и УПИ V - 294 в квартал 48 по плана на
с.Тодорово, община Исперих, област Разград.
Бейти Бекр – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С нотариален акт № 88, том II, рег.№3286, дело № 257 от 2019год. лицето Динчер
Мехмед Ниязи от с.Тодорово, община Исперих е собственик на УПИ IV-294 и УПИ V-294
в квартал 48 по регулационния план на с.Тодорово, община Исперих. Към имот IV-294 в
квартал 48 има предаваеми идеални части от улична регулация от 208 кв.м, за които е
съставен Акт за частна общинска собственост № 6833/12.07.2019год. а към имот V-294 в
квартал 48 има предаваеми идеални части от улична регулация от 56 кв.м, за които е
съставен Акт за частна общинска собственост № 6832/12.07.2019год.
Разпореждането с идеални части от улична регулация, предаваеми към УПИ IV294 и УПИ V-294 в квартал 48 по регулационния план на с.Тодорово са включени в
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2020год.
Прекратяването на съсобственост се извършва след Решение на Общински съвет,
за което предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и приеме следните
РЕШЕНИЯ:
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за
закупуване на идеални части от поземлени имоти, находящи се в с.Тодорово, община
Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел прекратяване на
съсобственост, създаване на условия за по-добро стопанисване на имотите
и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Исперих и Динчер
Мехмед Ниязи, с адрес с.Тодорово, ул. „Васил Левски” № 66, община Исперих, област
Разград чрез продажба на идеалните части на община Исперих, както следва:
1.1. 208/1342 (двеста и осем черта хиляда триста четиридесет и два) кв.м
идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел IV- 294 (римско четири тире
двеста деветдесет и четири) в квартал 48 (четиридесет и осем) с обща площ на имота 1342
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(хиляда триста четиридесет и два) кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. „Васил
Левски“ № 66, община Исперих по регулационния план на селото, одобрен със Заповед
№63/07.04.1987год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: север- ул. „Вит“;
изток – ул. „Васил Левски“; юг- УПИ V-294,кв.48 и запад – УПИ III-294,кв.48 по Акт за
частна общинска собственост № 6833 от 12.07.2019год. вписан в Агенцията по
вписванията на 15.07.2019 г.
на съсобственика Динчер Мехмед Ниязи, притежаващ останалите идеални части от
имота, съгласно Нотариален Акт № 88, том II, рег. № 3286, дело № 257 от 2019год.
1.2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 17.02.2020 г. в размер на 869,55 (осемстотин шестдесет
и девет лева петдесет и пет стотинки) лева.
1.3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 434,30
(четиристотин тридесет и четири лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение
за данъчна оценка № 6702000239/26.02.2020 г. издадено от отдел «МДТ» при община
Исперих.
2.1. 56/1290 (петдесет и шест черта хиляда двеста и деветдесет) кв.м идеални
части от улична регулация, предаваеми към парцел V- 294 (римско пет тире двеста
деветдесет и четири) в квартал 48 (четиридесет и осем) с обща площ на имота 1290
(хиляда двеста и деветдесет) кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. „Вит“ № 63, община
Исперих по регулационния план на селото, одобрен със Заповед №63/07.04.1987год. на
Кмета на община Исперих при граници на имота: север- УПИ III-294 и УПИ IV-294,кв.48;
изток – ул. „Вит“; юг- УПИ VI-297,кв.48 и запад – УПИ XVIII по Акт за частна общинска
собственост № 6832 от 12.07.2019год. вписан в Агенцията по вписванията на 15.07.2019 г.
на съсобственика Динчер Мехмед Ниязи, притежаващ останалите идеални части от
имота, съгласно Нотариален Акт № 88, том II, рег. № 3286, дело № 257 от 2019год.
2.2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 17.02.2020 г. в размер на 214,96 (двеста и четиринадесет
лева деветдесет и шест стотинки) лева.
2.3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 116,90 (сто и
шестнадесет лева и деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702000238/26.02.2020 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС Исперих.
ІV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части от
улична регулация, предаваеми към УПИ IV- 294 и УПИ V - 294 в квартал 48 по плана на
с.Тодорово, 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
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 72
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за
закупуване на идеални части от поземлени имоти, находящи се в с.Тодорово, община
Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел прекратяване на
съсобственост, създаване на условия за по-добро стопанисване на имотите
и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Исперих и Динчер
Мехмед Ниязи, с адрес с.Тодорово, ул. „Васил Левски” № 66, община Исперих, област
Разград чрез продажба на идеалните части на община Исперих, както следва:
1.1. 208/1342 (двеста и осем черта хиляда триста четиридесет и два) кв.м
идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел IV- 294 (римско четири тире
двеста деветдесет и четири) в квартал 48 (четиридесет и осем) с обща площ на имота 1342
(хиляда триста четиридесет и два) кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. „Васил
Левски“ № 66, община Исперих по регулационния план на селото, одобрен със Заповед
№63/07.04.1987год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: север- ул. „Вит“;
изток – ул. „Васил Левски“; юг- УПИ V-294,кв.48 и запад – УПИ III-294,кв.48 по Акт за
частна общинска собственост № 6833 от 12.07.2019год. вписан в Агенцията по
вписванията на 15.07.2019 г.
на съсобственика Динчер Мехмед Ниязи, притежаващ останалите идеални части от
имота, съгласно Нотариален Акт № 88, том II, рег. № 3286, дело № 257 от 2019год.
1.2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 17.02.2020 г. в размер на 869,55 (осемстотин шестдесет
и девет лева петдесет и пет стотинки) лева.
1.3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 434,30
(четиристотин тридесет и четири лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение
за данъчна оценка № 6702000239/26.02.2020 г. издадено от отдел «МДТ» при община
Исперих.
2.1. 56/1290 (петдесет и шест черта хиляда двеста и деветдесет) кв.м идеални
части от улична регулация, предаваеми към парцел V- 294 (римско пет тире двеста
деветдесет и четири) в квартал 48 (четиридесет и осем) с обща площ на имота 1290
(хиляда двеста и деветдесет) кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. „Вит“ № 63, община
Исперих по регулационния план на селото, одобрен със Заповед №63/07.04.1987год. на
Кмета на община Исперих при граници на имота: север- УПИ III-294 и УПИ IV-294,кв.48;
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изток – ул. „Вит“; юг- УПИ VI-297,кв.48 и запад – УПИ XVIII по Акт за частна общинска
собственост № 6832 от 12.07.2019год. вписан в Агенцията по вписванията на 15.07.2019 г.
на съсобственика Динчер Мехмед Ниязи, притежаващ останалите идеални части от
имота, съгласно Нотариален Акт № 88, том II, рег. № 3286, дело № 257 от 2019год.
2.2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 17.02.2020 г. в размер на 214,96 (двеста и четиринадесет
лева деветдесет и шест стотинки) лева.
2.3. Данъчната оценка на идеалните части от имота е в размер на 116,90 (сто и
шестнадесет лева и деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702000238/26.02.2020 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС Исперих.
ІV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен от гори – собственост на община Исперих през 2020 год.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост се извършва въз
основа на Горскостопански план в съответствие с чл.13, ал.1 от Закона за горите.
Годишното ползване се определя въз основа на Годишен план в съответствие с чл.7 от
НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти.
От продадената стояща дървесина през 2019 г. Община Исперих е получила 269781
лв. , като остават за сеч още около 1800 пл.м.3 дървесина на стойност около 180000 лв. по
сключени договори през 2019 г.
С Решение № 11/02.12.2019 г. Общинския съвет – Исперих утвърди Годишен план
за ползване на дървесина през 2020 г. в размер на 3640 пл.м.3, от които 1300 пл.м.3 за
Местни търговци.
С настоящото решение на Общински съвет – Исперих е необходимо да се
определят условията за провеждане на процедура за продажба на стояща дървесина на
корен, съгласно законовите разпоредби за новата 2020 год.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет –Исперих да приеме
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следните
РЕШЕНИЯ:
С цел доброто и целесъобразно стопанисване на горите – собственост на община
Исперих и осигуряване на приходи
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114 от Закона за горите и чл.7 от
Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървестни горски продукти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ

Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана
дървесина от гори – общинска собственост от местни търговци, отговарящи на
изискванията на чл.115 от ЗГ и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и реда
за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти по обекти, както
следва:
Обект № 1 с подотдели: 1067 – х /34103.46.120 на територията на ДГС „Сеслав”
район Исперих, с. Йонково и 1070 – а /15953.42.10/ - с. Голям Поровец.
ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана
дървесина от гори – общинска собственост по обекти, както следва :
Обект № 2 с подотдели: 1070 – г /15953.42.10/ на територията на ДГС „Сеслав”
район Исперих, с. Голям Поровец и 1168-и/07452.16.65/ на територията на ДГС „Сеслав”
район Исперих, с. Бърдоква .
Обект № 3 с подотдел: 1072 – е/15953.19.58/ на територията на ДГС „Сеслав”
район Исперих, с. Голям Поровец .
ІІІ. Да се определят следните условия на публичния търг:
1.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване.
2.Начални цени по обекти:
- за обект № 1 – 83 320 (осемдесет и три хиляди, триста и двадесет) лева без ДДС.
- за обект № 2 – 93 530 (деветдесет и три хиляди, петстотин и тридесет ) лева без ДДС.
- за обект № 3 – 78 560 (седемдесет и осем хиляди, петсотин и шестдесет ) лева без ДДС.
3. Стъпка за наддаване по обекти :
- за обект № 1 – 833 (осемстотин тридесет и три) лева;
- за обект № 2 – 935 (деветстотин тридесет и пет) лева;
- за обект № 3 – 785 (седемстотин осемдесет и пет) лева .
4. Гаранция за участие по обекти :
- за обект № 1 – 4 166 (четири хиляди, сто шестдесет и шест) лева ;
- за обект № 2 – 4 676 (четири хиляди,шестстотин седемдесет и шест) лева ;
- за обект № 3 – 3 928 (три хиляди , деветстотин двадесет и осем) лева .
5.Гаранция за изпълнение на договора да бъде в размер на 5% от достигнатата стойност
на правото на ползване на обекта.
ІV. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2020 г. то ползването им да
се прехвърли през 2021 г.
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V. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното
и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
VІ. 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 Административно процесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен от гори – собственост на община Исперих през 2020 год.
№

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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
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27.
28.
29.

ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

За
За
За

П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 73
С цел доброто и целесъобразно стопанисване на горите – собственост на община
Исперих и осигуряване на приходи
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111-114 от Закона за горите и чл.7 от
Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървестни горски продукти
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ

Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана
дървесина от гори – общинска собственост от местни търговци, отговарящи на
изискванията на чл.115 от ЗГ и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и реда
за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти по обекти, както
следва:
Обект № 1 с подотдели: 1067 – х /34103.46.120 на територията на ДГС „Сеслав”
район Исперих, с. Йонково и 1070 – а /15953.42.10/ - с. Голям Поровец.
ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за ползване на маркирана
дървесина от гори – общинска собственост по обекти, както следва :
Обект № 2 с подотдели: 1070 – г /15953.42.10/ на територията на ДГС „Сеслав”
район Исперих, с. Голям Поровец и 1168-и/07452.16.65/ на територията на ДГС „Сеслав”
район Исперих, с. Бърдоква .
Обект № 3 с подотдел: 1072 – е/15953.19.58/ на територията на ДГС „Сеслав”
район Исперих, с. Голям Поровец .
ІІІ. Да се определят следните условия на публичния търг:
1.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване.
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2.Начални цени по обекти:
- за обект № 1 – 83 320 (осемдесет и три хиляди, триста и двадесет) лева без ДДС.
- за обект № 2 – 93 530 (деветдесет и три хиляди, петстотин и тридесет ) лева без ДДС.
- за обект № 3 – 78 560 (седемдесет и осем хиляди, петсотин и шестдесет ) лева без ДДС.
3. Стъпка за наддаване по обекти :
- за обект № 1 – 833 (осемстотин тридесет и три) лева;
- за обект № 2 – 935 (деветстотин тридесет и пет) лева;
- за обект № 3 – 785 (седемстотин осемдесет и пет) лева .
4. Гаранция за участие по обекти :
- за обект № 1 – 4 166 (четири хиляди, сто шестдесет и шест) лева ;
- за обект № 2 – 4 676 (четири хиляди,шестстотин седемдесет и шест) лева ;
- за обект № 3 – 3 928 (три хиляди , деветстотин двадесет и осем) лева .
5.Гаранция за изпълнение на договора да бъде в размер на 5% от достигнатата стойност
на правото на ползване на обекта.
ІV. В случай, че някои от подотделите не се усвоят през 2020 г. то ползването им да
се прехвърли през 2021 г.
V. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното
и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
VІ. 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 Административно процесуалния кодекс.

ТОЧКА 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Промяна в предназначението на поземлен имот № 65650.35.502 и
построената в имота сграда № 65650.35.502.1 в с.Свещари, община Исперих
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Поземлен имот № 65650.35.502 по кадастралната карта на с.Свещари е с начин на трайно
ползване За административна сграда, комплекс, а построената в имота сграда е с
предназначение Здравно заведение. Към настоящият момент този имот не се ползва по
предназначение, в него няма настанени лекари за извършване на медицинска помощ и
сградата, поради това че не са извършвани ремонтни дейности не отговаря на
изискванията за здравно заведение. Предложението ни е да се преотреди УПИ № XV-502,
кв. 37 по ПУП на с.Свещари от За здравен дом и поща в Нискоетажно жилищно
строителство. Промяната в регулационният план е предпоставка за промяна и в
кадастралната карта и кадастралните регистри на съответното населено място.
За имота е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план
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за застрояване, като съгласно становище на главния архитект на община Исперих
измененията на ПУП-ПР и ПЗ на гореописаният поземлен имот са законосъобразни
съгласно разпоредбите на ЗУТ. Съгласно чл.134, ал.9 от ЗУТ (9) (Нова - ДВ, бр. 17 от
2009 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 101 от 2015 г., предишна ал. 8
- ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) С изключение на случаите по ал. 2, т. 1
изменение на подробните устройствени планове за промяна на предназначението на
урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, науката,
здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения, може да се
извърши при условията и по реда на този закон само след писмено съгласие на
съответния министър по реда на чл. 39, ал. 3.
За изготвяне на предложение до Министъра на здравеопазването е необходимо и
Решение на Общински съвет –Исперих.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да обсъди и
приеме следните:
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от
Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на следният поземлен
имот:
1.1. Поземлен имот № 65650.35.502 по кадастралната карта на с.Свещари
представляващ УПИ № XV-502, кв.37 по регулационния план на селото от За здравен дом
и поща в Нискоетажно жилищно строителство.
1.2.Двуетажна сграда № 65650.35.502.1 по кадастралната карта на с.Свещари с начин
на предназначение от Здравно заведение в Жилищна сграда.
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.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община
Исперих.
Относно: Промяна в предназначението на поземлен имот № 65650.35.502 и
построената в имота сграда № 65650.35.502.1 в с.Свещари, 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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 74
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от
Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на следният поземлен
имот:
1.1. Поземлен имот № 65650.35.502 по кадастралната карта на с.Свещари
представляващ УПИ № XV-502, кв.37 по регулационния план на селото от За здравен дом
и поща в Нискоетажно жилищно строителство.
1.2.Двуетажна сграда № 65650.35.502.1 по кадастралната карта на с.Свещари с начин
на предназначение от Здравно заведение в Жилищна сграда.
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.

ТОЧКА 19 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 32874.167.68, местност
“Юсек Юстю ” – Стопански двор № 1 гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, и
одобряване на Задание
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
От Румен Маринов Иванов – Управител на “А 1 ЛИМИТЕД ” ЕООД има
подадено Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ-242 /27.02.2020 год. за
Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 32874.167.68, местност “Юсек Юстю ”
– Стопански двор № 1 гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград по смисъла на чл. 109,
ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

194

Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване
на ПУП – ПЗ за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, въз
основа на изготвено задание по смисъла на чл. 125 ал. 1 от ЗУТ, се разрешава с Решение
на Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците, предвид
което предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот №
32874.167.68, местност “Юсек Юстю ” – Стопански двор № 1 гр. Исперих, общ.
Исперих, обл. Разград, и одобряване на Задание на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от
ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ.
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 32874.167.68,
местност “Юсек Юстю ” – Стопански двор № 1 гр. Исперих, общ. Исперих, обл.
Разград.
2. Одобряване на 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 Административнопроцесуалния кодекс
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 32874.167.68, местност
“Юсек Юстю ” – Стопански двор № 1 гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, и
одобряване на Задание
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ

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

ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 75
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот №
32874.167.68, местност “Юсек Юстю ” – Стопански двор № 1 гр. Исперих, общ.
Исперих, обл. Разград, и одобряване на Задание на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от
ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ.
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 32874.167.68,
местност “Юсек Юстю ” – Стопански двор № 1 гр. Исперих, общ. Исперих, обл.
Разград.
2.Одобряване на 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 Административнопроцесуалния кодекс.
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ТОЧКА 20 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 46913.9.513
(широколистна гора), местност “Чуката” по КККР на Землище с. М. Поровец, общ.
Исперих, обл. Разград , и одобряване на Задание
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
От Орхан Ахмед Муса – Изп. Директор на „ХКК“ АД, има подадено Заявление до
Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ - 210/20.02.2020 г. за Разработване на ПУП – ПЗ на
поземлен имот № 46913.9.513 (широколистна гора), местност “Чуката” по КККР на Землище
с. М. Поровец, общ. Исперих, обл. Разград по смисъла на чл. 109, ал. 1, т. 3, във връзка с бъдещо
инвестиционно
намерение – изграждане на Курортно-туристическа сграда и одобряване на Задание.
Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване на
ПУП – ПЗ за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, въз основа
на изготвено задание по смисъла на чл. 125 ал. 1 от ЗУТ, се разрешава с Решение на
Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците, предвид което
предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот №
46913.9.513 (широколистна гора), местност “Чуката” по КККР на Землище с. Малък
Поровец, общ. Исперих, обл. Разград, във връзка с бъдещо инвестиционно намерение –
изграждане на Курортно-туристическа сграда и одобряване на Задание на основание чл.
21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ.
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ
на поземлен имот № 46913.9.513
(широколистна гора), местност “Чуката” по КККР на Землище с. М. Поровец, общ.
Исперих, обл. Разград, във връзка с бъдещо инвестиционно намерение – Курортнотуристическа сграда
2. Одобряване на 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 приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 46913.9.513
(широколистна гора), местност “Чуката” по КККР на Землище с. М. Поровец, общ.
Исперих, обл. Разград , и одобряване на Задание
№

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
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 76
Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот №
46913.9.513 (широколистна гора), местност “Чуката” по КККР на Землище с. Малък
Поровец, общ. Исперих, обл. Разград, във връзка с бъдещо инвестиционно намерение –
изграждане на Курортно-туристическа сграда и одобряване на Задание на основание чл.
21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ.
Общински съвет Исперих РЕШИ :
1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ
на поземлен имот № 46913.9.513
(широколистна гора), местност “Чуката” по КККР на Землище с. М. Поровец, общ.
Исперих, обл. Разград, във връзка с бъдещо инвестиционно намерение – Курортнотуристическа сграда
2. Одобряване на 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 приемането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

ТОЧКА 21 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировки и получени средства от
Кмета на община Исперих в периода от 01.10.2019г. до 31.12.2019г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински скъветници,
Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за
одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени
средства от Кмета на община Исперих за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г.
№
по ред

1.
2.

Отчетен месец

м. 10.2019
м. 11.2019

Извършени разходи за
командировки в страната
и получени средства от
кмета на Община
Исперих
0.00 лв.
80.00 лв.
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3.
м. 12.2019
Общо :

226.00 лв.
306.00 лв.

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на
кметовете на общини се издават от председателя на общинския съвет.
№
по ред

Отчетен месец

1.
м. 10.2019
2.
м. 11.2019
3.
м. 12.2019
Общо:

Извършени разходи за
командировки в чужбина
и получени средства от
кмета на Община
Исперих
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :
На основание
чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета
на община Исперих за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г. в размер на – 306,00 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на
община Исперих за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г. в размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировки и получени средства от
Кмета на община Исперих в периода от 01.10.2019г. до 31.12.2019г.
№

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
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 77
На основание
чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета
на община Исперих за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г. в размер на – 306,00 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на
община Исперих за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г. в размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

ТОЧКА 22 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировки и получени средства от
Председателя на Общински съвет Исперих в периода от 01.10.2019г. до 31.12.2019г.
Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната е внесена от мен и ще Ви запозная с нея.
Уважаеми колеги общински съветници,
Във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за
одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировка в страната и получени
средства от Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2019 г. до
31.12.2019 г.

Отчетен месец
№
по ред
1.
2.

м. 10.2019
м. 11.2019

Извършени разходи за
командировки в страната и
получени средства от
Председателя на
Общински съвет - Исперих
0.00 лв.
0.00 лв.
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3.
м. 12.2019
Общо :

40.00 лв.
40.00 лв.

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на
Председателя на общинските съвети се издават от кмета на общината.
№
по ред

Отчетен месец

1.
м. 10.2019
2.
м. 11.2019
3.
м. 12.2019
Общо:

Извършени разходи за
командировки в чужбина и
получени средства от
Председателя на
Общински съвет - Исперих
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :
На основание
чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г. в
размер на – 40.00 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г. в
размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуван
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Отчет за извършените разходи за командировки и получени средства от
Председателя на Общински съвет Исперих в периода от 01.10.2019г. до 31.12.2019г.
№

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
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 78
На основание
чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих,

РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г. в
размер на – 40.00 лв.
2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от
Председателя на Общински съвет - Исперих за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г. в
размер на – 0.00 лв.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

ТОЧКА 23 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Исперих за 2019 г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
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Общинският план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г. е
документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на Общината,
приет с Решение № 396 на Общински съвет - Исперих, Протокол 44 от 21.07.2014 г. Той е
в съответствие с действащите към момента на изготвянето му нормативни изисквания в
областта на регионалното развитие, както и с определените национални и регионални
цели и приоритети на развитието в България в периода 2014-2020 г.. В допълнение на
това, планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на
нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното
устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър. Общинските
планове за развитие са част от системата от документи за стратегическо планиране и
програмиране на регионалното развитие, включваща още Националния план за развитие,
Националната стратегическа референтна рамка, оперативните програми, съфинансирани
от фондовете на Европейския съюз, Националната стратегия за регионално развитие,
регионалните планове за развитие и областните стратегии за развитие.
С цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното и местното
развитие се извършва наблюдение на изпълнението на целите и приоритетите за
регионално и местно развитие съгласно определени физически и финансови индикатори,
организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление.
Съгласно чл.91, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие
(в сила от 31.08.2008 г.) за резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие се разработва годишен доклад.
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Мерки за преодоляване на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на
общинския план за развитие
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от общинския
съвет по предложение на кмета на общината.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме
следното
РЕШЕНИЕ
На основание: чл. 23, т. 4 и чл. 24, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91,
ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и във връзка с
чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и ал.2
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
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1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския
план за развитие на Община Исперих за 2019 г.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на
Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за развитие
на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2019 Г.
(изготвен на основание Закона за регионално развитие и във връзка с чл.91, ал.4 от
ППЗРР)
Общинският план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г. е
документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на Общината,
приет с Решение № 396 на Общински съвет - Исперих, Протокол 44 от 21.07.2014 г. Той е
в съответствие с действащите към момента на изготвянето му нормативни изисквания в
областта на регионалното развитие, както и с определените национални и регионални
цели и приоритети на развитието в България в периода 2014-2020 г. В допълнение на това,
планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на
нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното
устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър.
I.Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. и
настъпили промени в социално-икономическата ситуация в община Исперих
Община Исперих има добро географско местоположение и природен потенциал за
развитие. Значителен е ресурсът на общината за развитие на земеделие и горско
стопанство, в които сектори има и натрупан опит. Агрофирмите на територията на общината
прилагат модерно земеделие и животновъдство. Потенциал за развитие има в трайни насаждения,
подобряване на сортовия състав на овощните видове, въвеждане на нови производства, както и
развитие на биологичното земеделие. Перспективите за развитие на този отрасъл са свързани
с навлизане на нови инвестиции, технологично обновление и значително подобряване на
качеството на продукцията, професионален маркетинг на произведената продукция.
Природните дадености и запазеното културно-историческо наследство са възможност за
привличане на инвестиции в един особено важен за региона отрасъл на икономиката –
туризма.
По данни на ТД „Бюро по труда” – Исперих икономическата конюнктура през 2019
г. в района на Дирекция „Бюро по труда”/ДБТ/ - Исперих се характеризира със запазени
постоянни приоритети, определящи картината на трудовия пазар за периода като
относително спокойна и без напрежение, но се наблюдава известно съкращение на
работна сила, развиваща се в ситуация на продъжаваща икономическа криза.
Броят на СРМ обявени през 2019 г. се доближава до тези обявени през предходния
период на 2018 г., но в по-малък обем и то в понижаващи се стойности. Остава
непроменена картината на запазени влошени характеристики на регистрираната работна
сила на първичния пазар в различните сфери на селскостопанското производство,
търговията и промишлеността.
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През периода се наблюдава запазваща се картина на спад в тенденцията на
икономическа миграция на живеещите в близките населени места към общинския център град Исперих, но се забелязва тенденция на насочване към големите промишлени зони София,Пловдив,Варна,Бургас и др. Това се обяснява със сезонната заетост в строителния
бранш и туризма, характерни за летно-есенния период, което увеличава заетостта в този
бранш, на местно и национално ниво. Съобразно природно климатичните условия тази
заетост ще продължи с различна интензивност до края на есенния период, както и се
забелязват наченки да продължи до края на годината.
През отчетния период трудово-пазарната конюнктура продължава да се определя
съобразно сезонния характер на производството и пазарните характеристики, които
определят наемането на работна сила, в т ч. и от регистрираните в ДБТ Исперих. През
периода се наблюдава нов момент, свързан с по-ранното обявяване на СРМ от
работодатели със сезонен характер на производство, което е следствие природоклиматичните особености в региона. Продължава
да се наблюдава
постоянна
устойчивост на основните количествени показатели, характерни за региона, които не се
повлияха сериозно от икономическата конюктура.
Запазва се и проявяващото се съотношение на трудовия пазар, с превес на
предлагането над търсенето на работна сила.
ДБТ- Исперих е локализирано в област с висок процент на безработица, с
определено сезонен тип икономика и обслужва безработицата в две общини – Исперих и
Самуил.
Населението в района на ДБТ 29 697 души, като за община Исперих е 22 692 души.
По данни на ТСБ гр.Разград при последното преброяване на населението в страната
на територията на община Исперих живеят 22 692 души.
Разпределението по полов признак и трудова активност е както следва:
Признак
Исперих
Мъже

11286

Жени

11406

Всичко

22692

под трудоспособна възраст

8606

Трудоспособна възраст

8519

над трудоспособна възраст

5567

Всичко

22692

По данни на ТСБ гр.Разград на база последно преброяване на населението в
страната от 2011 г.
По признак пол разпределението на населението в района на ДБТ е 50,1% жени и 49,9%
мъже
Образователната структура на населението в района е следната :






с висше и полувисше образование
със средно образование
с основно
с начално
с по ниско от начално
Общо :

- 2076 – 7,7 %
- 7982 – 29,5%
- 10 535- 38,9%
- 4 600 – 17 %
- 1909 – 7%
- 27 102 – 100%
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Демографските процеси се характеризират с намаляване на раждаемостта и
стареене на населението и засилена миграция към големите градове и чужбина, в още по–
голяма степен след приемането ни в Европейския съюз. Икономически активното
население за ДБТ е 11 521 , в т.ч за Община Исперих е - 9113 души. Това представлява
39% от цялото население в района и 100% от това в трудоспособна възраст.
РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦА към 31.12.2019 г. на територията на община
Исперих е 13,1 %. Сравнено с края на аналогичния отчетен период за 2018г., когато
равнището на безработица е 13.6 %, то бележи намаление с 0,5 пункта, което е ясен
показател за тенденция към отслабване натиска върху равнището на безработица и
намаляване броя на регистрираните безработни лица. Запазва се високото равнище на
безработица в района, което продължава да е значително над средното за страната.
Община
Исперих

31.12.2019
13,1

31.12.2018
13,6

Изменение /+ или –
- 0,5

За района
За страната

15,7
5,93

15,8
6,14

- 0,1
- 0,21

Регистрирана безработица към 31.12.2019 г. в ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ :
Община
Исперих

31.12.2019
1 192

31.12.2018
1 236

Изменение /+ или –
+ 44

За района
За страната

1 804
194 715

1821
201 466

-17
- 6751

Структура на безработицата по пол, възраст и образование
СТРУКТУРА ПО ПОЛ
Структура на регистрираните безработни към 31.12.2019
През отчетния период се запазва тенденцията на преобладаваща женска безработица,
която се наблюдава от 1991 г. Към 31.12.2019г. броят на жените възлиза на 1013-56,2 % от
всичко регистрираните. В община Исперих безработните жени са 662-55,5 %.
Безработните жени преобладават в групата без квалификация –67,9 спрямо общия брой на
регистрираните жени, тези с основно и по – ниско образование са 60,7 % от групата.
Рисковите групи (лица с намалена трудоспособност, майки с деца до 3 годишна възраст,
самотни родители, лица от социални заведения и освободени от МЛС) са 136 –7,5% от
всичко регистрирани, сред тях 91 – 66,9 % са жени /спрямо общия брой лица от рисковите
групи/.
ЖЕНСКА БЕЗРАБОТИЦА КЪМ 31.12.2019 г. в ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ
Община
31.12.2019
31.12.2018
Изменение /+ или –
Исперих
662
682
-20
За района
За страната

1013
109294

1011
112417

+2
-3123

СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА ПО ВЪЗРАСТОВ ПРИЗНАК
/ брой лица и %/
Възрастови групи
обхват
Отн.дял
до 19 г
14
0,7
209

от 20-24
от 25-29
от 30-34
от 35-39
от 40-44
от 45-49
от 50-54
над 55
Общо

73
105
133
166
214
205
284
610
1804

4
5,8
7,4
9,2
11,9
11,4
15,7
33,8
100,0%

Възрастовата структура на регистрираните безработни лица се отличава с най-високи
абсолютни и относителни стойности при регистрираните безработни във възрастовата
граница над 55 г.: 610 – 33,8% към 30.06.2019 г. и на другата група в неравностойно
положение от 50 г. до 54 г. : 284 - 15,7 %
Относителният дял на младежите до 29 години е 10,6 % /192 лица/ от всички
регистрирани, при 11,4% /207 лица/ за същия период на 2018 г. Младежката безработица
в рамките на региона на ДБТ запазва своята специфика, която не се променя поради:
липса на професионална квалификация, нисък образователен ценз и концентрация
предимно в селата. Трудовата реализация на тази група за отчетния период е сравнително
добра – 276 лица – 18,8 % от всички постъпили на работа през периода са младежи до
29г., при 245 - 16,6 % за същия период на 2018 г. Отбелязва се сравнително запазване на
ръста, при наблюдаван закономерен спад, което е показател за продължаващия процес на
търсене на безработни лица от групата на трудовия пазар и сравнително добра
устойчивост при реализацията на тази рискова група, която е с по-благоприятни позиции
спрямо останалите рискови групи по показател: «брой безработни - започнали работа».
Задържането на високия относителен дял на регистрираните от възрастовите групи
над 45 години в рамките на 1099 - 60,9 % от общия брой регистрирани, води до трайна
безработица и формиране на основен потенциал за включване в национални и други
програми за заетост.
ПРОФЕСИОНАЛНА СТРУКТУРА
Характеризира се с висок и устойчив относителен дял на регистрираните лица от
региона без специалност и професия – 1190 или 66% от общата съвкупност на
безработните лица
показатели
с раб.професии
специалисти
без специалност
Общо

31.12.2019
472
142
1190
1804

%
26,2
7,9
66
100%

31.12.2018
413
146
1262
1821

%
22,7
8
69,3
100%

За община Исперих се запазват високите абсолютни стойности на регистрираните
безработни без квалификация. Динамиката в броя на регистрираните с работнически
професии и без специалност продължава да се определя от сезонния характер на заетостта,
която е водеща за района.
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За периода продължава да е водещ първичният пазар. Продължава успешното
прилагане на програмите по ОПРЧР в община Исперих и реализирането на проекти
«Обучение и заетост на младите хора» и «Обучение и заетост за работодатели от частния
сектор“, както и програмите «Личен асистент» и «Домашен помощник». Успешно
стартира и компонент II на проектите «Обучение и заетост на младите хора» и «Обучение
и заетост».
През периода се работи и по проектите на ОПРЧР «Родители в заетост» и «Работа».
Продължаващото действие на икономическата криза и съпътстващите я признаци оказват
влияние за намаляване броя на заетите и освобождаване на част от заетите от всички
отрасли, основно от търговията и услугите, процес, който ще продължи с повишаваща се
интензивност и в началото на 2020г. с тези амплитудни стойности.
Към 31.12.2019 г. се запазва наблюдаваната тенденция към леко намаление броя на
лицата от групата без квалификация в абсолютни стойности, което потвърждава
устойчивото присъствие на тази група в рисковата част на пазара на труда, в сегмента на
трудовата им реализация.
РЕГИСТРИРАНА БЕЗРАБОТИЦА БЕЗ КВАЛИФИКАЦИЯ И СПЕЦИАЛНОСТ КЪМ
31.12.2019 г. В ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ :
община
31.12.2019 г.
31.12.2018
Изменение /+ или –
Исперих
777
851
-74
За района
1190
1262
-72
Забележка : Източник на данни – информационна система на ДБТ- Исперих
ВХОДЯЩИЯТ ПОТОК безработни лица през 2019 г. е общо 2057 (в т. ч.
новорегистрирани 2007 и 50 с възстановена регистрация), при 1935 за същия период на
2018 г. Налице е увеличение от 122 лица.
 Най-голям брой лица са освободени и регистрирани в Бюрото по труда от Сектор
„Услуги” – 747 /37,2 %/,
 от отрасъл „Държавно управление” – 463 (23,1 %), следван
 от отрасъл “Търговия и ремонт на автомобили“- 143 (7,1 %)
 Следващ по обхват е Сектор „Индустрия” – 265 /13,2%/
 отрасъл “Преработваща промишленост” – 225 – /11,2 %/
 Следват групите на лицата с прекратени трудови правоотношения по инициатива
на работодателите от Сектор „Аграрен”– 293 /14,6 %/, включващ селско и горско
стопанство, лов и риболов.
Търсене на работна сила
Движение на работните места
Обявените през 2019 г. свободни работни места общо на първичния и вторичния
трудов пазар са 645 при 1005 за същия период на миналата година.
Спрямо аналогичния период на предходната година се наблюдава увеличение на общо
обявените в ДБТ СРМ с 331 (32,9%).
Въпреки продължаващия процес на затихваща рецесия, местният пазар е със запазени
относителни стойности и показва стабилност и дори ръст в обявените работни места
основно на първичния пазар в сектора на шивашката промишленост и селското
стопанство.
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За разлика от предишните периоди, не оказват съществено влияние действащите
схеми по ОПРЧР, основно по проекти: «Обучение и заетост на младите хора»,
«Обучение и заетост» в т.ч и по компонент II на двата проекта.
Съществено влияние оказа новият проект «Работа». С най-голяма тежест по
отношение на заетост за периода и за следващият период ще бъде първичния пазар.
С различна амплитуда, в положителни стойности, ще се прилагат новите схеми по
ОПРЧР 2014-2020 и други програми за заетост, заложени в НПДЗ 2019 г. Тази тенденция
ще се запази и в бъдещите месеци.
Продължава да се наблюдава стабилност на заетите, въпреки че една част от тях са
освободени във връзка с временни затруднения, като се очаква да се върнат в близките
месеци отново на работа.Това определя по-малкия брой на търсене на допълнителна
работна ръка. През периода се забелязва повишаване на регистрираните, но това не оказва
съществено влияние при подбора на квалифицирани работници. Запазеният висок процент
от регистрираните с нисък образователен ценз и липса на професионални умения е пречка
и за включването им в подходящи форми за обучение и устройването им на пазара на
труда.
Крупни работодатели от сезонния бранш за периода със завоювани традиции са
земеделски фирми в лицето на: „Агротайм” ЕООД, „Караджа ФАГ„ ООД, ЕТ “Салимет” с.
Делчево, водещите земеделски кооперации: ЗПК “Хан Аспарух” гр.Исперих, Кооперация
“Агротида” и др., с доказан потенциал, фирми от строителния бранш, в лицето на
„БРУДА„ ООД , „Пашев и син„ ООД, фирми от производствения бранш като ''Айваз Н''
ООД
Въпреки неблагоприятните икономически фактори тези фирми стоят стабилно на
пазара и развиват дейност. През периода няма новорегистрирани крупни работодатели,
които да развиват дейност на местния пазар на труда и да оказват влияние върху него.
Обявените свободни работни места само на първичния трудов пазар (без тези по
програми и мерки за заетост) през анализирания период на 2019 г. са 527, при 475 за
същия период на 2018 г.
Спрямо аналогичния период на 2018 г. се наблюдава увеличение с 52 места на
първичния пазар (10,9 %). Относителният им дял в общата съвкупност на обявените в БТ
СРМ е 78,2 % при 47,3 % за 2018 г.
Заявени СРМ през 2019г.
Показатели

I

II

III

IV

V

VI

VI
I

VIII

IX

X

XI

XI
I

Общо

Заявени СРМ

61

66

92

41

90

67

19

91

75

43

18

11

674

На първичен пазар

22

31

79

40

58

64

16

80

71

39

17

10

527

0

10

0

3

1

1

4

0

3

0

0

22

По
мерки

насърчителни 0

Програми за заетост

39

35

3

1

29

2

2

7

4

1

1

1

125

В т.ч. ОПРЧР

36

0

1

1

2

1

2

0

0

1

1

1

46

Преобладаващо търсене на труд на първичния пазар през 2019 г.
Фирми,предприятия обявили над 5 СРМ
СРМ

Вид
собственост

професии
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ЕООД «Агротайм » гр.Исперих

29

частна

селскостопански
работници

«Път консулт» ЕООД гр. Разград

10

частна

Работник
пътища

«Лейбер» ЕТ с. Ст.Селище

5

частна

механизатори

«Попово солар» ЕООД

6

частна

Работник
дейности

«Пилко» ЕООД гр.Разград

31

частна

Работник
товароразтоварни дейности

«Хан Аспарух» АД

21

частна

Работник производствена
линия

Община Исперих

90

общинска

Общи работници, лични
и социални асистенти

поддръжка

строителни

Най-търсените професии от работодателите през периода са:
-

селскостопански работници, в т.ч механизатори;
стругари, шлосери
общи работници и работник производство;
лични и социални асистенти
работник поддръжка пътища

Обявените свободни работни места на вторичния трудов пазар (по програми и мерки
за заетост) през анализирания период са 147. За същия период на миналата година техният
брой е 530, налице е намаление с 383 СРМ. Делът им възлиза на 21,8 % от общия брой
обявени СРМ, при 52,7 % за същия период на предходната година, което показва
тенденция за намаляване на дела на обявените места на вторичния пазар.
По форма продължителността на трудовите договори, възникнали на основание
заявените и усвоени СРМ, са за определен срок и имат срочен характер.
Активна политика по заетостта
1. Посреднически услуги по заетостта през 2019г.
1.1 Работа с работодател
Посредническите услуги на ДБТ – Исперих са насочени към 456 фирми /при 515 за
периода на 2018 г/. Новокартотекирани са 16 работодатели за отчетния период.
В резултат на дейността са осъществени контакти с работодателите, развиващи
дейност на територията на ДБТ и усилията са насочени на обявените работни места да се
подберат подходящи безработни лица
Специалисти

Контакти с работодатели

Срещи

с

213

период

Във
фирмите

в БТ

Общо

безработни
Във
фирмите

ПУЗ I- XII 2019 г.

270

153

423

15350

ПУЗ I- XII 2018 г.

253

150

403

14804

Изменение:

+17

+ 20

+ 546

+3

1.2 Работа с ТРЛ
Проведени трудови борси през отчетния период.
Към 31.12.2019 г. е проведена 1 трудова борса на територията на ДБТ-Исперих.
Резултати от международни договори за обмен - износ на работна сила.
През отчетния период няма започнали работа лица по международни договори за
обмен на работна сила.
Проведени консултации и резултати от посредничество в европейската мрежа
за заетост EURES .
Към 31.12.2019 г. има 156 консултирани лица по подадени заявки в европейската
мрежа за заетост
2. Професионално ориентиране и обучение на възрастни
2.1. Професионално ориентиране
През 2019г. 345 търсещи работа лица са получили индивидуално професионално
информиране и консултиране. В групови форми за професионално ориентиране за
периода са включени 724 лица, от тях 522 са получили услуга в Ателие за работа.
2.2. Обучение на възрастни
В обучение през отчетния период на 2019 г. са включении 82 безработни лица, като
в периода за 2018г. няма включени в обучение безработни лица.
3. Програми за заетост и обучение
През отчетния период се наблюдава повишен интерес спрямо мерките и
програмите за заетост. Продължи нарастването на интереса по отношение на
програмите за заетост, заложени в НПДЗ 2019, и по изпълнението на новите схеми на
ОПРЧР - ,,Обучение и заетост на младите хора“, компонент 2 и ,,Обучение и заетост’’,
Компонент 2 , както и по проект ,,Развитие“. Продължават да са атрактивни НП
,,Обучение и заетост на продължително безработни лица’’, НП ,,Заетост и обучение на
хора с трайни увреждания’’ и НП ,,АХУ’’
В условията на сравнително нисък икономически ръст на икономиката, новите
схеми по ОПРЧР продължават да имат своето място като решение за заетост и мярка,
целяща да снижи нивото на безработица и така да даде препитание на най-уязвимите
лица в неравностойно положение, особено в малките населени места, където липсва
препитание. Въпреки това се наблюдава ръст на заетост на първичния пазар, което
налага да се насочат усилията към работодателите като се стимулират посредством
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финансови инструменти, за да се повиши БВП и заетостта .
Като водещ проблем от постоянен характер може да се подчертае продължаващия
спад на броя подходящи бенефициенти в групите, захранващи програмите и мерките.
Спадът се дължи на липсата на достатъчен брой безработни лица, отговарящи на
условията за различните програми, както и намаляване на броя на лицата на месечно
подпомагане, основен източник за повечето от тях.
Все още в ДБТ присъстват голям брой лица, преминали курсове за квалификация,
но без трудова реализация. Продължава да стои потребността от страна на
работодатели в епизодични случаи на търсене на професии със специфичен характер,
например инженерни специалности от хранително-вкусовата или машиностроителната
промишленост, и въпреки това не се забелязва интерес към мярката за обучение по
заявка на работодателите по чл.63 от ЗНЗ.
Стартирането на програми за заетост и обучение задължително трябва да се
предхожда от предварително проучване на съществуващите и бъдещите потребности,
наличните подходящи бенефициенти и прогнозата за ефективна реализация на
местния, националния и европейски пазар, особено в момента на действаща криза и
нейните специфични особености, проявяващи се на местния пазар .
Особено внимание през следващите периоди ще се отдаде на ОПРЧР 2014-2020
със стартиралите нови операции към нея. Програмата е с доказан потенциал, отговарящ
на очакванията на работодателите и то не само в процес на икономическа криза, а като
цяло за Република България .
II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от Общинския
план за развитие 2014-2020
Стратегическата роля (мисия) на община Исперих за осъществяване на визията за
бъдещето на общината - Инвестиции, Стабилност, Просперитет, Екологологичност,
Растеж, Идентичност и Хармоничност (ИСПЕРИХ), се свежда до:
1. Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и
управленските структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на
благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за трудова
заетост;
2. Изграждане и поддържане на съвременна, надеждна и адекватна на
потребностите общинска инфраструктура;
3. Подобряване на здравния и социалния статус на населението и създаване на
здравословна природна и екологична среда;
4. Осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и здравеопазване;
развитие на културна и спортна дейност, разширяване на възможностите за отдих
и развлечения;
5. Утвърждаване на община Исперих като място за атрактивен туризъм и ефективен
туристически бизнес;
6. Разширяване възможностите за гражданско участие в местното самоуправление и
в обществения живот
Четирите стратегически цели очертават бъдещите състояния, към които са
насочени конкретните мерки, проекти и ресурси, дефинирани от Общинския план за
развитие:
Стратегическа цел 1 - Икономически растеж, основан на допълващи се
дейности и продукти, местно предприемачество, външни инвестиции и активна
връзка между образование и бизнес.
Стратегическа цел 2
- Висока популярност на съхранено и изявено
многообразие на природното и културно наследство
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Стратегическа цел 3 - Подобрена жизнена среда в града и селата, обезпечени с
качествени публични услуги и добро управление
Стратегическа цел 4 - Засилена роля на инициатор на междуобщинско
сътрудничество и продукти
Шестте приоритетни области, заедно с тяхното съдържание, са необходимите
условия за постигане на стратегическите цели и визията за община Исперих. Всяка
приоритетна област съсредоточава нужните мерки, които трябва да бъдат предприети с
предимство пред останалите възможни дейности в подкрепа на местното развитие.
Приоритетните области дават отговор на въпроса какво трябва да се направи.
Приоритетна
област
1. Фокуси
на растеж
Приоритетна
област
1. Фокуси
на растеж
В рамките на приоритетната област се поставя акцент върху инфраструктурни
подобрения и осигуряване на привлекателни складови и производствени терени.
Пълното усвояване потенциала на представения фокус включва подобряване на
градската среда и градския дизайн. Те са необходими за повишаване привлекателността и
притегателността на общинските градове и поддържането на благоприятни демографски
параметри – задължителни изисквания за постигането на реален растеж.
Стратегически важните локация и инфраструктури са определящи фактори за
развитие. Те са свързани, както с предпоставките за икономически растеж
(високообразовани кадри и иновации), така и с привлекателността на община Исперих за
образование, работа и живот.
1. Рехабилитация на уличната мрежа по населени места на общ. Исперих


През 2019 г. е извършен текущ ремонт на стойност 340 986 лв. със средства от
републиканския бюджет на следните улици по населените места на общ.
Исперих:
-

с. Малко Йонково – ул. „Шипка” от ОК 173 до ОК152 и ул. „Царевец”
от ОК 152 до ОК 150 - 42 200,00лв. с ДДС

-

с. Китанчево – ул. „Митко Палаузов” от ОК86 до ОК95 - 52 300,00лв. с
ДДС

-

с. Вазово – ул. „Христо Ботев” от ОК43 до ОК66, и ул. „Арда”-участъка
между ул. „Хр. Ботев” и ул. „Средна гора” от ОК66 до ОК 86 - 44
100,00лв. с ДДС

-

с. Подайва –ул. „Драва” от ОК 61 до ОК56 и ул. „Стефан Караджа” от
ОК106 до ОК122 - 72 360,00лв. с ДДС

-

с. Духовец – ул. „Димчо Дебелянов” от ОК 17 до ОК 28 - 46 000,00лв. с
ДДС

-

с. Делчево – ул. „Борис Савов” от ОК 27 до ОК 30 и ул. „Лудогорие” от
ОК 25 до ОК 26 - 39 000,00лв. с ДДС

2. Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Исперих
 През 2019г. с целева субсидия от републиканския бюджет е извършен основен
ремонт на Улица "Васил Левски" в гр. Исперих – I етап (улични настилки от ул.
„Хан Аспарух” до ул. „Арда”), на обща стойност 287 375,00 лв. с ДДС
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 Текущ ремонт на ул. „Вежен”, в гр. Исперих, на стойност 46 164,00лв. с ДДС със
средства от републиканския бюджет.
 Извършен е основен ремонт на паркинг на ул. „Ал. Стамболийски” в гр. Исперих с
остатъчни средства от капиталови вложения за 2018г. на стойност 19 068,00 лв. с
ДДС.
 Със средства, предоставени на Община Исперих с ПМС от декември 2018 г., е
извършен основен ремонт на ул. „Шести септември”, ул. „Димитър Полянов” и ул.
„Стефан Караджа” в гр. Исперих, на обща стойност 1 500 000,00 лв.
 През август 2018 г. е внесено проектно предложение по подмярка 7.2 на
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за рехабилитация на още
три улици в гр. Исперих – „Хан Аспарух“, „Искър“ и част от „Христо Ботев“.
Проектът е одобрен и през м. май 2019г. е сключен договор за финансиране на
проекта, като през 2020 г. ще се реализират самите ремонтни работи. Проектът е на
стойност 1 173 325,83 лв.
 Със средства, предоставени на Община Исперих с ПМС от м. декември 2019 г., се
предвиждат рехабилитация и ремонт на улици в гр. Исперих, които ще се
реализират през настоящата 2020г., на обща стойност 1 000 000,00 лв. с ДДС.
3. Поддържане и модернизиране на общинския сграден фонд, като училища,
детски ясли и градини, общинска администрация и др.
 Приключи изпълнението на проект „Запазване на духовния и културен живот на
населението чрез ремонт и оборудване на читалище „Съзнание - 1891“ в
гр.Исперих, финансиран по подмярка 7.2 на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г. Изпълнени са ремонт и мерки за енергийна ефективност на две
от крилата на читалищната сграда (източно и южно), в които се помещават
библиотеката, музейната експозиция и ритуалната зала, а на мястото на старата
фитнес зала се изгради нова изложбена зала. Стойността на проекта, след
провеждане на всички обществени поръчки, е 344 935,82 лв.
 Приключи изпълнението на проект „Обзавеждане и оборудване на съществуващ
Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и
спортна площадка в прилежащото дворно пространство“ финансиран по
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. на обща стойност
99 987,54лв.
 Текущ ремонт на детски градини по населени места на територията на община
Исперих на обща стойност 156 842 лв. по подобекти, както следва:
Подобект: ДГ „Кокиче”, с. Йонково, ул. „Васил Тинчев” №53А;
Подобект: ДГ „Братя Грим”, с. Тодорово, ул. „Васил Левски” №34;
Подобект: ДГ „Радост”, с. Свещари, ул. „Демокрация” №16;
Подобект: ДГ „Радост”, с. Подайва, ул. „Дунав” №5;
Подобект: ДГ „Щастливо детство”, с. Малък Поровец, ул. „Мургаш” №4;
Подобект: ДГ „Щастливо детство”, с. Китанчево, ул. „Хан Аспарух” №25;
Приоритетна област 2. Села и периферни територии
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Предвидените мерки са формулирани съобразно идеята за съхраняване и
стабилизиране на селата от общината. Необходимо е паралелното подсилване на поголемите и значими от тях, докато се предприемат мерки за преустановяване тенденциите
за обезлюдяване на малките. Това изисква два различни подхода към двата типа села в
общината.
Общите мерки са свързани със стимулиране на партньорствата и търсене на
алтернатива за финансиране и на проекти за развитието на селата, включително и за
съвместно развитие на групи от тях.
Мярка 2.6 Благоустройство на публични пространства (площади, градини, зелени
площи) и осигуряване на повече места за отдих.
Два проекта на Община Исперих спечелиха финансиране от бюджета на
Националната кампания „За чиста околна среда – 2019 ” с наименование ,,Обичам
природата и аз участвам“. Тя се организира от Министерство на околната среда и водите и
ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/. За
реализиране на класираните проекти на общини и кметства се предоставят средства в
размер до 10 000 лева, а на проекти с които кандидатстват училища и детски градини –
средствата са в размер до 5000 лв. Проектите предвиждат почистване на определени
участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих, естетизиране и подобряване
на жизнената среда в населеното място.
На територията на Община Исперих през 2019 г. са финансирани следните проекти:
 ,,Спортуваме и учим на открито" на ОУ,, Христо Ботев", гр.Исперих, Договор №
13065/08.07.2019 г.на стойност 4 983,00 лв., с бенефициент ОУ,, Христо Ботев",
гр.Исперих.
 ,,Екологична среда за децата в детската градина" на ДГ ,,Щастливо детство " с.
Китанчево, Договор № 12932/03.06.2019 г. на стойност 4 932,20 лв. с бенефициент
ДГ,, Щастливо детство" с.Китанчево.

Приобщаващият растеж е един от трите приоритета на стратегията „Европа 2020”.
Неговата същност е осигуряването на равни възможности за различните социални групи и
потребности, подкрепени от качествени и достъпни здравеопазване, социални услуги и
подпомагане. Включването на различните групи в социалния и икономическия живот е
допълнителен стимул за растеж на местните общности. Община Исперих се отличава със
своята активно прилагана политика и значителен брой успешни проекти, ориентирани към
социалната сфера. Възможните подобрения са свързани с разширяване на обхвата и
капацитета на предоставяните услуги. Добре функциониращите мрежи между
институциите и неправителствените структури са мощен инструмент за разнообразие и
по-голяма достъпност на предоставяните услуги за населението и специфичните услуги в
общността.
Мярка 3.1. Оптимизиране на системата за здравеопазване чрез инвестиции в
здравната инфраструктура и гарантиране достъпа до здравно обслужване за всички
социални групи и за всички населени места
Политиката на Община Исперих в сферата на здравеопазването е повлияна от
Националната здравна стратегия и от приоритетите на Европейския съюз в тази област. Тя
е насочена към подобряване и развитие на общественото здраве, към здравната промоция
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и профилактика.
Грижата за подобряване здравния статус на населението в община Исперих е основна
в политиката на управление с акцент върху детското здравеопазване, хора с тежки
хронични заболявания и хора в неравностойно положение.
Здравното обслужване на населението се осъществява от лечебни заведения за
болнична и извънболнична помощ.
Болнична медицинска помощ
„Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД е стационарно
заведение за лечение на остри и обострени заболявания с капацитет 110 легла. Обслужва
населението от региона, както и голям брой населени места от съседни общини –
Главиница, Дулово, Самуил и Завет.
Лечебната дейност в болницата се осъществява в следните отделения и клиникодиагностични структури както следва:
Отделения с легла :
1. Отделение по вътрешни болести – осъществява дейност по следните медицински
специалности:
 Кардиология;
 Гастроентерология;
 Пневмология и фтизиатрия;
2. Отделение по нервни болести.
3. Отделение по педиатрия.
4. Отделение по хирургия.
5. Отделение по анестезиология и интензивно лечение.
6. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина.
Отделения без легла :
1.Отделение по образна диагностика.
2.Отделение по обща и клинична патология.
Клинико – диагностични структури:
1.Клинична лаборатория
2.Микробиологична лаборатория
Отделения за продължително лечение или рехабилитация:
Отделение за продължително лечение по вътрешни болести и нервни болести.
Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ
1. Първична извънболнична медицинска помощ
 Амбулатория за първична медицинска помощ индивидуална практика - 7
 Амбулатория за първична дентална помощ:
 индивидуална практика - 11
 групова практика по дентална помощ - 2
2. Специализирана извънболнична медицинска помощ
 Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика –
14
 МЦ „Медика – 2009” ЕООД – 1
3.Медико-диагностична лаборатория
 „Самостоятелна медико - диагностична лаборатория -1” ЕООД
4.Медико – технически лаборатории
 „Самостоятелна медико - техническа лаборатория Корона” ЕООД
 „Медико-техническа лаборатория Дентура” ЕООД
Спешна медицинска помощ
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На територията на община Исперих функционира Филиал за спешна медицинска
помощ към ЦСМП - Разград с непрекъснат 24-часов режим на работа, в който
медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ
на заболели и пострадали в дома, на местопроизшествието и по време на
транспортирането до евентуалната им хоспитализация.
Здравни кабинети
В детските градини и училищата на територията на Община Исперих са обособени
и оборудвани 22 здравни кабинети, в които работят 14 медицински специалисти
/медицински сестри и фелдшери/.







Здравни медиатори
За здравните нужди на уязвимите малцинствени групи от населението в Община
Исперих работят 2 здравни медиатори.
Основни задължения:
Посредничат в процеса на осигуряване на достъп до здравни и социални услуги на
представители на уязвими малцинствени групи.
Оказване на помощ при комуникациите с институциите на представители на
уязвими малцинствени групи.
Осъществяване на дейности по здравно образование и профилактика на болестите.
Участие в реализацията на национални здравни програми.
Водят регистър на рисковите семейства, бременни и млади майки.

 Считано от 01.09.2019 г. в община Исперих е разкрита Детска ясла „Малечко
Палечко“ гр.Исперих с четири смесени дневни яслени групи, в които медицински
специалисти и педагози осъществяват дейности по отглеждане, възпитание и
обучение на деца до тригодишна възраст.
 В община Исперих функционира Детска млечна кухня с дейност „Кетъринг“ към
Детска ясла „Малечко Палечко“ гр. Исперих с капацитет до 300 порции дневно.
Кухнята приготвя и предоставя здравословна и разнообразна храна за обяд на
неорганизиран контингент от деца на възраст от 10 месеца до 3 години, които се
отглеждат в домашни условия. Храната отговаря
по качествен състав и
технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм.
 През годината Община Исперих се включи в инициативата „Право за зрение“ на
Института за здравно образование. Проведоха се безплатни консултации и
прегледи на 120 лица.
 Проекти в областта на интегрираните здравно - социални услуги:
Проект
№
BG05M9OP001-2.040-0028,
процедура
BG05M9OP001-2.040
„Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване”. Проектът цели подобряване
качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и
възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на
подходящ капацитет за предоставянето им.
Общата стойност на проекта е 175 359,20лв., от които 149 055,32 лева (85%)
европейско финансиране и 26 303,88 лева (15%) национално съфинансиране.
Срок за изпълнение на проекта: 15 месеца от 01.06.2019 г. до 01.09.2020 г.
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В рамките на проекта са назначени 20 социални асистенти и 5 медицински
специалисти, които предоставят почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете
на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване,
по предварително разработен график - до 2 часа дневно, в зависимост от техните нужди.
Проект № BG05M9OP001-2.033-0003 „Социално-икономическа интеграция на
маргинализираните общности в Община Исперих”, по процедура BG05M9OP0012.033 МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани
общности”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020г., чрез Водено от общностите местно развитие на обща стойност 199 993.75 лв. и
срок за изпълнение до 01.01.2021 г.
Целта на проекта е подобряване на достъпа до заетост, социални и здравни услуги
за социално изключени лица, живеещи в тежки социално-икономически условия.
Проектът е насочен към представители на ромски общности в уязвимо положение в
6 населени места от общината – град Исперих /вкл. квартал „Запад“/ и селата Вазово,
Китанчево, Подайва, Бърдоква и Драгомъж.
Мярка
3.3.
Изграждане
на
липсващата
инфраструктура
за
деинституционализация на социалните грижи и Мярка 3.4. Продължаване на
инициативите за социално включване, достоен живот и пълноценна заетост на
групите в неравностойно положение
Общинското ръководство води съзнателна и последователна политика в подкрепа
на своите граждани, изпаднали в неравностойно положение. Съгласно разработения
Годишен план за развитие на социалните услуги, основната задача на Община Исперих е
планиране, развиване и предоставяне на качествени социални услуги.
През 2019 г. на територията на община Исперих продължават да функционират:
Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/„Лудогорие“. Той е
самостоятелно юридическо лице, организационна структура на Община Исперих, в който
се предоставят социални услуги, съгласно чл.36, ал. 2 от ППЗСП, както следва:
 Преходно жилище;
 Център за обществена подкрепа;
 Център за настаняване от семеен тип 1;
 Център за настаняване от семеен тип 2;
 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания;
 Център за работа с деца на улицата.
Социалните услуги в КСУДС „Лудогорие“ за 2019г. се предоставят на І, II и ІІІ
етаж в сграда, имот публична общинска собственост с местонахождение гр. Исперих,
община Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски“ № 72, квартал 29 УПИ І по
регулационния план на града, Акт №6388/04.04.2017 г. и Акт №4758/03.12.2010 г. за
публична общинска собственост.
Всяка социална услуга разполага със собствено самостоятелно пространство, което
включва нужния вид и брой помещения, в зависимост от вида на услугата: спални
помещения, дневна, трапезария, кухня, офис на екипа, санитарни и складови помещения,
игротеки, зали за занимания, срещи, консултации и обучения. Помещенията са
оборудвани и обзаведени според спецификата на работа с клиентите. Материалната база
на всяка услуга гарантира качество на предоставяне на услугата и ефективна работа с
нейните потребители.
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В сградата, където се предоставят услугите е осигурена денонощна вътрешна и
външна охрана, посредством изградена система за видеонаблюдение и длъжностни лица,
осъществяващи пропускателния режим през светлата част на денонощието.
За 2019 година КСУДС „Лудогорие“ има утвърдена численост на щатния персонал
54 щата, от които 35 специалисти за работа с деца: социални работници, педагози,
психолози, логопед, рехабилитатор, възпитатели, трудотерапевти и др. и 19 щата:
административен и помощно-обслужващ персонал, част от които са общи длъжности за
всички услуги. Всички, работещи в Комплекса отговарят на изискванията за степен на
образование и квалификация и текущо получават допълнителна квалификация и обучение
в съответствие със спецификата на длъжността.
Социална услуга
ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ
Преходно жилище е социална услуга в общността с капацитет 8 младежи / девойки и
е предназначена за:
 Младежи и девойки над 15 -годишна възраст, с дълъг институционален престой, за
които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до
семейната среда;
 Младежи и девойки от общността, които са над 15- годишна възраст, но поради една
или друга причина се налага да ползват социална услуга от резидентен тип, поради
невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната среда.
Социално - педагогическата работа в „Преходно жилище“ е насочена към
компенсиране на дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от
продължителния институционален престой. Социалните работници подпомагат
младежите и девойките да придобият чрез практическа дейност необходимите за
самостоятелно живеене социални и битови умения.
През 2019 г. в Преходно жилище има 3 нови настанявания - на 2 младежи и 1
девойка от ЦНСТ към КСУДС „Лудогорие”.
В края на периода в услугата има 8 случая.
През 2019 г. в услугата работи екип от 4 социални работници. При необходимост
потребителите на услугата се консултират от психолог, работещ в КСУДС „Лудогорие”. В
поддръжката на хигиената в пространството помощ оказва домакиня.
Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
От месец януари 2019 г. до момента Центъра за обществена подкрепа работи в
услуга на хората в общността, консултиране и намиране на адекватни решения за
задоволяване на нуждите им. Насочване за ползване на услугата става чрез:
 Наличие на направление или административна заповед от ДСП гр. Исперих;
 Подадено заявление за ползване на услугата до Управителя на КСУДС от
самите клиенти при идентифицирана нужда от подкрепа без направление или
заповед от ДСП;
 Други институции и организации, като МКППБМН, Детска педагогическа стая,
полиция, съд и прокуратура.
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Насочването и приемането на деца и семейства за ползване на услугата се
извършва целогодишно в рамките на утвърдения капацитет. Към настоящият момент
капацитета на услугата е 40 потребители. Видовете социални услуги, които се предлагат
са:
1. Повишаване на родителският капацитет;
2. Превенция на изоставянето;
3. Превенция на насилието;
4. Превенция на отклоняващото се поведение;
5. Превенция на отпадане от училище;
6. Оценка на риска,оценка на родителския капацитет;
7. Психологическа подкрепа;
8. Логопедична подкрепа;
9. Дейности в следосиновителният период;
10. Дейности в слединтеграционният период;
11. Деинституциализация и реинтеграция на деца от специализирани институции.
Общият брой на потребителите, ползващи услугата ЦОП за периода 01.01.201931.12.2019 e 78 бр.
В Центърът за обществена подкрепа работят 6 специалиста: четирима социални
работника, психолог и логопед.
Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1
ЦНСТ за деца без увреждания-1 е социална услуга-резидентен тип, която
осигурява жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, изведени от
семействата им.
С помощта и подкрепата на социалните работници се предоставя
комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните потребности на децата, насочени към
развиване на социалната компетентност и подготовка за самостоятелен живот,подкрепа в
образованието, развиване на способности за организиране на свободното време,
професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с
биологичното семейство и формиране на собствена идентичност.
Капацитетът на Центъра е 15 деца. През 2019 г. услугата ЦНСТ се ползва само от
деца без увреждания, на възраст от 3 до 18 години. Деца под 3 години могат да бъдат
настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или
сестри.
В някои случаи, по преценка на настаняващия орган, се допуска продължаване
ползването на услугата и на младежи, навършили 18 години, до завършване на средното
образование.
През 2019 г. в ЦНСТДБУ-1 настанените деца с административна заповед на
Дирекция “Социално подпомагане“ са 15.
В края на периода услугата се ползва от 13 деца.
Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-1 се състои от 5 социални
работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1
психолог, провеждащ почасова работа с децата, 1 логопед и 1 домашен помощник.
Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 2
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ЦНСТДБУ-2 е социална услуга - резидентен тип, която осигурява жизнена среда
за пълноценно развитие на деца, изведени от семействата им. С помощта и подкрепата на
социалните работници се предоставя комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните
потребности на децата насочени към развиване на социалната компетентност и
подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване на способности
за организиране на свободното време, професионално ориентиране и обучение,
възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране на
собствена идентичност.
Услугата е предназначена за деца на възраст от 3 до 18 години. В някои случаи по
преценка на настаняващия орган, се допуска продължаване ползването на услугата и на
младежи навършили 18 години, до завършване на средното образование.
През 2019 г. в ЦНСТДБУ-2 има 15 случая.
В края на периода услугата се ползва от 12 деца.
Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-2 се състои от 5 социални
работници, с необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 психолог,
провеждащ почасова работа с децата, 1 логопед и 1 домашен помощник.
Социална услуга
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания е социална услуга за
предоставяне на дневни грижи, мобилна почасова услуга за деца до 18 години и техните
семейства, младежи до 35 години, ползватели на социалната услуга Център за настаняване
от семеен тип за деца и младежи с увреждания и потребители от общността.
Услугата ДЦДМУ е с капацитет 30 места. Работи се с 2 групи:
- 1 група – работа с деца с увреждания от 3 до 18 год.възраст
- 2 група – работа с лица с увреждания от 18 до 35 год.възраст
В ДЦДМУ се осигуряват:
– здравни и физически потребности на потребителите;
- психологическа подкрепа;
- логопедична терапия;
- работа с възпитатели;
- рехабилитационна подкрепа;
- социално консултиране;
- медицински контрол;
- мобилна работа.
Екипът на ДЦДМУ към КСУДС “Лудогорие“ гр.Исперих се състои от: социални
работници – 2, възпитатели – 2, детегледачи – 2, логопед – 1, психолог – 1, медицинско
лице -1, кинезитерапевт – 2, шофьор – 1.
През 2019 година услугите на ДЦДМУ са ползвали 32 потребителя.
Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА
Основната цел на Центъра за работа с деца на улицата е свързана с превенция на
попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и
интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа
с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и
санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.
Капацитетът на услугата е 20 потребителя.
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От 01.02.2019 г. Центърът за работа с деца на улицата към КСУДС ”Лудогорие”
гр.Исперих работи по следните направления:
1. Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и
техните семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните
отношения;
2. Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки
според сезона, санитарно-хигиенни услуги;
3. Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп до
здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за
осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани
прегледи/консултации на децата;
4. Психологическа подкрепа на деца и техните семейства;
5. Училищна подкрепа – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни
обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици,
професионално ориентиране и пред-професионална подготовка;
6. Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална
изява на способностите на всяко дете;
7. Мобилна работа (социална работа на терен), за идентифициране, локализиране
на децата на улицата, предоставяне на изнесени услуги, насочване към ЦРДУ;
8. Консултиране, придружаване, посредничество на детето, както и на неговите
родители, друг законен представител на детето и/или членове на разширеното
семейство;
9. Административни услуги – оказване съдействие на децата и техните родители
при издаване на документи за самоличност, за записване в училище, при търсене
на работа (за децата над 16 г. и за родителите), съдействие при контакти с
институции.
През 2019 г. услугите на ЦРДУ са ползвали 25 потребители.
В Центъра през отчетната година са работили двама социални работника, двама
педагози, психолог на половин щат и арт терапевт на половин щат, медицинско лице и
хигиенист.
 През отчетния период се предоставя и социалната услугата Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 места. Тя
стартира на 05.01.2015 г. по Проект "Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез
предоставяне на социални услуги в Община Исперих", финансиран със средства по ОП
"Развитие на човешките ресурси 2007-2013г. „Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 „Да
не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в
общността” .
Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал с
развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите.
Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна нормативна база, правила,
процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в съответствие
със законовоопределените критерии и стандарти.
Изграждането на този център позволи да се повиши качеството на живот на деца и
младежи от институции и уязвими групи от населението чрез подобряване на достъпа им
до алтернативни грижи и услуги в среда, близка до семейната и в общността на
територията на община Исперих.
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В края на периода услугата се ползва от 13 потребители.
 От 11.12.2015 г. Община Исперих е партньор по проект „Приеми ме 2015”BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” със сключено партньорско
споразумение между Община Исперих и Агенцията за социално подпомагане. Проектът
е с продължителност до месец декември 2020 г. и с цел устойчивост е заложено
преминаване към държавно делегирана дейност.
На 01.09.2016 г. е подписан Анекс към партньорското споразумение за въвеждане
на нов модел спрямо, който екипа по приемна грижа преминава от общински в областен
модел на функциониране. Един социален работник от областния екип по приемна грижа е
с изнесено работно място в гр. Исперих и работи пряко с приемните семейства в община
Исперих.
През 2019 г. не са утвърдени нови приемни семейства в община Исперих. През
годината е постъпило едно заявление от кандидат приемно семейство, което в хода на
работа промени решението си и декларира отказ. Общия брой действащи семейства в
общината са 14. Към момента са ангажирани 11 семейства с настанени в тях 12 деца.
Броят деца в риск преминали през приемната грижа за 2019 г. са 19, като от тях осиновени
са 4, а върнати в биологичното си семейство 3.
 Домашен социален патронаж в гр. Исперих предоставя социални услуги,
които се извършват в обичайната домашна среда. Предлаганите социални услуги са:
 Доставяне на храна;
 Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от
патронирания;
 Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност
или тежко заболяване;
 Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и
занимания в дома или извън него;
 Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа
необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и други със
средства на лицето;
 Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК;
 Други.
ДСП – Исперих предоставя услугата доставка на храна, включваща супа, две
основни ястия- постно и месно, десерт и хляб в град Исперих и селата с. Лъвино, с.
Къпиновци, с. Подайва, с. Духовец, с. Средоселци, Тодорово, Делчево, Печеница и с.
Китанчево.
 През отчетния период Община Исперих реализира и дейности по операция
„Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002, финансирана по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, Фонд за
Европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица. Услугата от месец май 2017 г. с
увеличен капацитет от 90 потребители на 140, като всеки един получава в работните дни
супа, основно ястие и хляб при дневен оклад 2,50 лв. При неусвоени средства се добавя и
десерт за всеки потребител.
Домашен социален патронаж ежедневно приготвя и обяд за пациенти от МБАЛ
„Исперих“ ЕООД , които варират между 30-90, а за почивните дни осигурява суха храна.
През 2019 год. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 468 лица, от
които 281 потребители на ДСП и 187 лица, ползващи услугата „Топъл обяд“.
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 В периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. Община Исперих предоставя
социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ по сключено Споразумение
№ ФС01-0724/ 28.12.2018 г., между Агенция за социално подпомагане и Община Исперих,
относно изпълнение на чл. 19 от Постановление № 344 от 21.12.2018 г. на Министерския
съвет.
Усвоените средства при изпълнение на Споразумението са 330 814 лв.
 От 01.09.2019 г. стартира изпълнението на Закона за личната помощ. Към
31.12.2019 г. ползвателите на механизма за лична помощ в община Исперих са 104 лица,
отговарящи на една от следните целеви групи:
 хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на
увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на
увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен
на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
Усвоените средства до края на годината са 201 856 лв.
Мярка 3.4. Продължаване на инициативите за социално включване, достоен
живот и пълноценна заетост на групите в неравностойно положение
1.1.Мерки срещу отпадането на учениците и задържането им в училище
Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и честата смяна на
местоживеенето са сред основните фактори за незаписването на децата и учениците в
учебните заведения и ранното им отпадане от образователната система.
В изпълнение на Постановление № 100 от 08 юни 2018 г. за създаване и
функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане,
включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, през 2019 г. общината
отново беше разделена на 7 района. Със заповед на кмета на Община Исперих бяха
определени представителите на общинската администрация за участие в екипите по
обхват. За учебната 2019/2020 г. всички учебни заведения излъчиха педагогически и
непедагогически лица за включване в мултидисциплинарните екипи.
След успешното внедряване на информационната система „Посещаемо и безопасно
училище“ ангажираните институции имат възможността да обменят информация по
изпълнението на дейностите.
Действията на екипите през годината бяха насочени към повторно записване и
реинтегриране в образователната система на отпаднали през предходни години ученици и
към установяването на потребностите от подкрепа, която да подпомогне задържането им в
училищата и детските градини. Общо са обходени 92 адреса на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст.
Една от дейностите на МКБППМН - Исперих беше насочена към приобщаване на
“деца в риск“ към училищната среда. За реализирането й МКБППМН – Исперих работи
съвместно с училищните ръководства и с училищните комисии за превенция на
противообществените прояви при ученици. Организирани са беседи с учениците на теми
„Права и отговорности“ и „Необходимост от редовна посещаемост на учебно заведение“.
Обществените възпитатели проведоха консултации и срещи с родители на деца в риск, за
необходимостта от включване на децата им в образователната система.
С цел задържане на учениците в образователната система и повишаване на
мотивацията им за участие в училищния живот, във всички училища от общината се
проведоха допълнителни извънкласни и извънучилищни дейности.
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1.2.Политики спрямо слетите и маломерните паралелки
Отрицателната демографска статистика и миграционните процеси са основните
причини за намаляване на броя учениците в общината. В началото на новата учебна
година бяха утвърдени 34 маломерни паралелки, от които 4 са слети. С решение на
Общински съвет – Исперих са предвидени допълнителни средства в размер на 29 435,40
лв. за подпомагане на финансовото обезпечаване на учебния процес в училищата в
с.Китанчево и с.Тодорово.
1.3.Решаването на проблемите на деца, за които българският език не е майчин
Недоброто владеене на езика е често срещан проблем сред децата и учениците, за
които българският език не е майчин. Този дефицит е предпоставка за редица други
проблеми – затруднена комуникация и социализация, невъзможност да бъде усвоен
преподаваният материал и повишен риск от преждевременно напускане или отпадане на
деца и ученици от училище.
През 2019 г. училищата и детските градини от общината получиха допълнителни
средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. В част от учебните заведения тези
средства се предвидени за назначаване на образователни медиатори, а в други се
организират допълнителни модули за деца, които не владеят българският език. В шестте
детски градини, където имаме съсредоточени деца от уязвими групи се планират и
изпълняват допълнителни педагогически ситуации от педагог, назначен за целта.
Чрез прилагането на иновативни подходи педагогическите кадри успяват да променят
съществуващия модел и начина на мислена сред уязвимата общност. Иновативните
методи допринасят за засилване на мотивацията за включване на деца и родители от
етническите малцинства в училищния живот. Допълнителните занимания спомагат за
формирането на социални и граждански компетентности, както и повишават
образователните резултати на уязвимите ученици.
През отчетената година в учебните заведения, функциониращи на територията на
общината, създадените екипи за личностно развитие определяха риска от обучителни
затруднения и необходимостта от предприемане на подкрепящи мерки при деца в риск.
След ранното оценяване на индивидуалните им потребности се изпълняваха конкретни
дейности за обща подкрепа за личностно развитие, съгласно Наредбата за приобщаващото
образование Част от дейностите по обща подкрепа в детските градини се изпълняват от
психолог, работещ по график.
През 2019 г. Община Исперих приключи изпълнението на проект „Образователна
интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих” по Оперативна
Програма „Наука и образование за интелигентен растеж.”. Проектните дейности се
реализираха в седем училища и целяха създаване на условия за по-добра и успешна
социализация на учениците от етническите малцинства. В изпълнението на голяма част от
предвидените мероприятия активно участваше и родителската общност. Проектът е на
стойност 345 353,33 лв. и се изпълняваше в партньорство с ОУ ”Христо Ботев”
гр.Исперих и Асоциация ”Интегро”.
Реализираха се и 5 проекта по НП “Развитие на системата на предучилищното
образование“, които също бяха насочени към деца, застрашени от отпадане от
образователната система.
От началото на учебната 2019/2020 г. детските градини от община Исперих се
включиха в изпълнението на проектни дейности по проект „Активно приобщаване в
системата на предучилищното образование“ на МОН.
През изминалата година Община Исперих започна изпълнението на проект
„Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в
община Исперих” по ОПРЧР и ОПНОИР, който е с продължителност 21 месеца. Проектът
се изпълнява в партньорство със Сдружение „Асоциация Интегро“ гр.Разград,
Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” гр.Исперих, Детска
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градина „Слънце” гр.Исперих и с подкрепата на асоциираните партньори: Агенция по
заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция и
Министерство на образованието и науката. Проектното предложение по ОПРЧР включва
дейности по активиране на икономически неактивни лица и мотивиране за активно
поведение на пазара на труда; включване в заетост на лица от целевата група; подобряване
достъпа до социални и здравни услуги; развитие на местната общност и насърчаване на
гражданското участие; изграждане на капацитет за създаване на среда, благоприятстваща
интеграцията на маргинализирани ромски общности.
Проектното предложение по ОПНОИР включва дейности във всички училища на
територията на общината по допълнително обучение по български език за учениците, за
които българският език не е майчин; допълнителни занимания със застрашени от отпадане
от училище ученици от етническите малцинства; подкрепа на ученици от етническите
малцинства за продължаване на образованието в гимназиален етап и за успешно
завършване на средно образование; насърчаване участието на родителите в
образователния процес; работа с родителите от етническите малцинства, които
възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия; работа с родители за
разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и
културна идентичност.
1.4. Интегриране на деца със СОП
По данни на директорите на детските градини и училищата децата и учениците със
специални образователни потребности, интегрирани в образователните институции са 87.
На 22 деца и ученици допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на
РЦПППО - Разград, а на останалите се осигурява от специалистите на училищата.
В програмите за подкрепа на личностното развитие на всички училища и детски
градини в община Исперих са разработени мерки за пълноценното включване на ученици
и деца със специални образователни потребности и хронични заболявания в училищната
среда.
С реализирането на професионални паралелки в Центъра за специална образователна
подкрепа към ПГСС ”Хан Аспарух се стремим да създадем подкрепяща образователна
среда за ученици с увреждания. Ученици със специални образователни потребности се
обучават по рамкова програма за професионално образование със степен на
професионална квалификация – първа. Професионалното им направление е производство
на храни и напитки, професия – работник в хранително-вкусовата промишленост, а
специалността –
хранително-вкусова промишленост. През новата учебна година
учениците в ЦСОП към ПГСС “Хан Аспарух“ са 6.
Мярка 3.5. Осигуряване на възможности за заетост на младежи, безработни лица и
групи в неравностойно положение, насърчаване на социалните предприятия
 На 20.09.2017 г. стартира изпълнението на Национална програма Национална
програма „Помощ за пенсиониране” за период от две години до 20.09.2019 г., като
целта й е подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни
лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ. По програмата е
назначено едно лице.
Общата стойност на програмата е 16 753,18 лв.
 На 22.03.2019 г. стартира изпълнението на Национална програма Национална
програма „Помощ за пенсиониране” за период до 28.02.2021 г., като целта й е подкрепа
за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които
активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ. По програмата е назначено едно лице.
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Общата стойност на програмата е 16 023,12 лв.
 В периода от 01.02.2019 г. до 31.10.2019 г. включително по Национална
програма „Старт на кариерата” в Общинска администрация – Исперих е назначено
1 лице за срок от 9 месеца.
Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на
трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел
улесняване на прехода между образование и заетост.
Обект на Програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които
са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро
по труда”.
Общата стойност на програмата е 6 974,37 лв.
 От 03.06.2019 г до 02.12.2019 г., включително Община Исперих изпълнява
Регионална програма за заетост и обучение, по която са назначени 16 лица на 6 часов
работен ден за период от 6 месеца на длъжност „общ работник“, които работят по
утвърден график..
Дейностите по Програмата са насочени към подобряване състоянието на улиците,
парковете за отдих, зелените площи и гробищните паркове в гр. Исперих.
Общата стойност на програмата е 52 635,37 лв.
 От 01.06.2018 г. до 01.06.2020 г. по Национална програма „Заетост и
обучение на хора с трайни увреждания” в Общинска администрация – Исперих беше
назначено едно лице на длъжност: Специалист „Обществени поръчки“ за период от две
години.
Програмата цели осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по
труда” безработни хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст, като предпоставка
за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в
обществото.
Общата стойност на програмата е 14 592,48 лв.
 През 2018 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в
Общинска администрация – Исперих продължи трудовата си заетост едно лице,
назначено на длъжност: Младши специалист „Младежки медиатор” от 07.05.2015 г. до
31.12.2020 г.
Общата стойност на програмата е 47 204,13 лв.
 През 2018 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в
Общинска администрация – Исперих са назначени три лица на длъжност: „Организатор
обществено-полезен труд от 01.10.2018 г. до 31.12.2020 г.
Общата стойност на програмата е 49 249,62 лв.
 През 2018 г. със срок до септември 2019 г. по Проект BG05М9ОP001-1.028-0001
„Работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд са назначени 59
лица на длъжност „Работник, озеленяване“ за срок от 12 месеца.
Целта на проекта е насочена към преодоляване на регионалните диспропорции на
пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица (вкл.
от неравностойно положение на пазара на труда), от райони с високо равнище на
безработица. Цел на проекта е и повишаване на икономическата активност, както и
подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица и активиране на
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неактивни лица чрез предоставяне на възможности за включване в различни форми на
обучения и заетост.
Обща стойност на проекта: 339 102,05 лв.
 По Проект BGО5М90PО01-1.010-0001 „Обучения и заетост”, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд в Общинска администрация – Исперих, през 2018
и 2019 г. са наети 160 лица на следните длъжности:
 15 лица на длъжност „Общ работник“;
 25 лица на длъжност „Работник, озеленяване“;
 40 лица на длъжност „Чистач/ Хигиенист“;
 30 лица на длъжност „Портиер“
 50 лица на длъжност „Работник, поддръжка“
Целта на Компонент ІІ по проект "Обучения и заетост" е интегриране на
неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30
години), регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.
Обща стойност на проекта: 2 462 820,60 лв.
 По Проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост на младите хора”,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в Общинска администрация –
Исперих, през 2019 г. са наети 10 лица на длъжности „Общ работник“ за период от две
години.
Целта на Компонент ІІ по проект "Обучения и заетост на младите хора" е
интегриране на неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст до 29 г.,
регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.
Обща стойност на проекта: 164 968,80 лв.
Мярка 3.8. Прилагане на метода „учене през целия живот” за повишаване на
образователното равнище и квалификацията на възрастни лица
С цел повишаване на мотивация и надграждането на професионалните си
компетентности педагогическите специалисти от детските градини в община Исперих
през изминалата година участваха в следните курсове и обучения:
 „Ранно оценяване от риска по проблеми в развитието и обучението на тригодишни
деца със скрининг тест“, Институт за изследване на населението и човека;
 „Планиране, организиране и контрол в обучението по БДП, РУО - Разград;
 „Добри хигиенни практики.Система за управление безопасността на храните.
НАССР – основни принципи и документиране. Изисквания към всяка организация
подлежаща към хранителната верига. Промяна в нормативните документи“,
 Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда СНЦ „Образование без
граници БГ-2012“;
Учителите и директорите от училищата също участваха в редица вътрешноучилищни
и извънучилищни квалификации на регионално и национално ниво.
За трета поредна година по случай 24 май - Деня на българската просвета и култура и
на славянската писменост Община Исперих награди отличници-абитуриенти и ученици с
постижения.
На официална церемония дългогодишни учители, културни дейци и общественици с
огромен принос за развитие на образованието и културата в община Исперих бяха
удостоени с почетния знак на град Исперих.
През 2019 г. учебните заведения от община Исперих участваха в изпълнението на
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дейности по следните национални програми:
 НП “Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от
системата на предучилищното и училищното образование“ – ПГ „Васил Левски“
гр.Исперих, ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва, ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих, ОУ
„Христо Ботев“ с.Китанчево, ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих, ОУ „Н.Й.Вапцаров“
с.Вазово, ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово, ДГ „Слънце“ гр.Исперих, ДГ „Мечо
Пух“ гр.Исперих, ДГ „Първи юни“ гр.Исперих, ДГ „Кокиче“ с.Йонково и ДГ
„Радост“ с.Свещари;
 НП „Успяваме заедно“ – ДГ „Слънце“ гр.Исперих, ДГ „Дора Габе“ с.Лудогорци и
ДГ “Радост“ с.Подайва;
 НП “Заедно за всяко дете“ – ОУ “Отец Паисий“ с.Подайва;
 НП „Без свободен час“ – ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва;
 НП „Иновации в действие“ – ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово;
 НП „Заедно в грижата за ученика“ – ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци и ОУ „Васил
Левски“ с.Тодорово;
 НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на
предучилищното и училищното образование“ – ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих,
ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих, ПГ „Васил Левски“ гр.Исперих, ОУ
„Н.Й.Вапцаров“ с.Вазово, ПГСС „Хан Аспарух“, гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев“
с.Лудогорци, ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва, ОУ „Васил Левски“ с.Подайва;
 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Подкрепа за целодневно обучение на учениците“ – ОУ „Отец Паисий“
с.Подайва;
Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки “
– ПГ „Васил Левски“ гр.Исперих и ПГСС „Хан Аспарух“ гр.Исперих.
През 2019 г. бяха обезпечени с безплатни познавателни книжки, учебници и учебни
помагала децата от подготвителните групи в детските градини и учениците от I до VII
клас във всички учебни заведения от община Исперих.
През изминалата година Общинска администрация - Исперих осигури
организационните предпоставки и условия за детското и ученическото хранене и за
здравното обслужване на деца и ученици. С цел подобряване на качеството и
разнообразието на храната, детските градини и училищата реализираха проектипредложения по училищните схеми на Държавен Фонд „Земеделие“.
През годината продължи и дейността на разкритата трапезария от БЧК - „Топъл обяд
“ в ПГСС “Хан Аспарух“ Исперих. 18 ученици в неравностойно положение ползваха
услугата.
Училищата и детските градини от общината изпълниха и дейности за подпомагане на
физическото възпитание и спорта по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 г. за
определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на
общините.
Приоритетна област 4. Ресурси и продукция
Общинското икономическо развитие следва да се основава на устойчиво използване
на природните ресурси. Предвидено е осигуряването на адекватното управление на
отпадъчните води и отпадъците. Необходимо е поддържане чистотата на почвите за
реализиране на висока и разнообразна селскостопанска продукция. Силен принос за
баланса между опазването на ресурсите и увеличаването на продукцията дават и
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практиките за повишаване на енергийната ефективност, използване на възобновяеми
източници и въвеждането на технологични иновации за по-малък екологичен отпечатък на
производствата.
Мярка 4.5. Оптимизиране на транспортната система в общината при
осигуряване на достъпен обществен транспорт и условия за разнообразни форми на
придвижване (автомобилно, пешеходно, велосипедно)
През изминалата година след отправено мотивирано искане, Министерството на
образованието и науката предостави нов училищен автобус на Община Исперих за
осигуряване на безплатен транспорт на деца и ученици. С решение на Общински съвет –
Исперих ОУ “Христо Ботев“ с.Лудогорци се определи за преимуществен ползвател на
новото моторно превозно средство.
Приоритетна област 5. Наследство и туризъм

ПРИОРИТЕТ: НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ

Приоритетната област въвежда идеята за баланс между опазването и изявата на
наследството и развитието на туризма. В този смисъл туристическите дейности са
инструмент за изява и популяризиране на местната идентичност, и обратно, културните
ценности и природните ресурси са фактор за икономическо развитие.
През 2019 г. Исторически музей - Исперих подготви и експонира няколко тематични
изложби с цел да информира и запознае жителите и гостите на община Исперих с
богатото културно-историческо наследство на града и региона:
1. Археологическа временна изложба „За мистериите на траките и виното“ във връзка
с деня на археолога – постери и представена анимация;
2. Изложба „Великденски яйца“;
3. Мобилна изложба „85 години с името на Хана” - подготвени табла със снимков
материл;
4. Мобилна изложба „Петя Йорданова – устрем от жарта на Лудогорието ” - табла
винил с текст и илюстрации;
5. Постерна изложба „Будителите на Исперихския край“ ;
6. „Изкуството на съвременната артфотография“ с автор Георги Деков;
7. „Археологическо лято 2019“;
8. „Царевични фантазии“;
9. Коледна изложба с изработени от деца украшения.
През 2019 г. ИМ – Исперих беше домакин и на четири гостуващи изложби:
1. Гостуваща изложба „Национално освободителните борби в Разград и региона“ от
РИМ Разград;
2. Гостуваща изложба „В света на приказките“ с автор Жанина Йорданова“ в
Етнографска къща – Исперих;
3. Мобилна изложба „Техниката у дома през първата полувина но ХХ век“ –
Национален политехнически музей – гр.София в Етнографска къща – Исперих;
4. Гостуваща изложба „Златният трън” от Исторически музей – Клисура, представена
в конферентната зала на ИМ-Исперих.
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Богатото минало на община Исперих беше представено от Исторически музей
Исперих и на значими национални форуми:
- С участие на щанда на Министерството на туризма в Международна
туристическа борса „Ваканция и СПА“ – гр.София през м. февруари 2019 г.;
- С участие на щанда на Министерството на туризма на Туристическо изложение
„Културен туризъм“ – гр.Велико Търново м. април 2019 г. и представена
мобилната изложба „Апогеят на гетската цивилизация – 30 години Тракийска
царска гробница”;
- С участие на щанд в туристическо изложение “Уикенд туризъм” и Фестивал на
туристическите забавления и анимации и с представяне на презентация на тема
„Апогеят на гетската цивилизация“ в гр.Русе – 16-18 май 2019 г.;
- Участие в научна конференция в чест на 65 годишнината на проф.Тотко
Стоянов - научен ръководител на археологическите проучвания на Тракийски
градски център „Хелис“ в АР „Сборяново“;
- Участие в международна конференция Европейският музей „Музеите на Чехия“
– Национален исторически музей гр.София и Посолство на Чешката република
в гр.София;
- Участие в Национална археологическа конференция в гр.Бяла обл.Варна;
- Участие в научна конференция „Преглед на музейните анимации“ с доклад и
представяне на анимацията „Тайната на качамака“ в гр. Шумен 18-19 септември
2019 г.;
- Участие в научна конференция „Музеите на Египет“ гр.София.
В рамките на Дните на културно-историческото наследство през м. октомври 2019
г.
бяха организирани и проведени следните мероприятия от Исторически музей Исперих:
- Панаир на царевицата с детски игри;
- Надиграване на танцови клубове от гр.Бяла обл.Варна, с.Бабук обл.Силистра и
и от град Исперих;
- Кулинарна изложба;
- Детски карнавален костюм „Царевичко и Царевичка“.
ПРИОРИТЕТ: КУЛТУРА

На територията на община Исперих развиват дейност 24 читалища, които
задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на
културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ.
През 2019 г. по-активни в своите дейности бяха представители на НЧ “Съзнание
1891“ гр. Исперих, които работиха по следните направления:
УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

 Школа по изобразително изкуство с преподавател Георги Деков. Сформирана с цел
обучение по изобразително изкуство и алтернативно осмисляне на свободното
време на децата до месец май 2019 г., а от м. октомври е сформирана Арт школа
„Приложно изкуство“ с преподавател Жанина Йорданова;
 Детска музикална школа с класове по пиано и китара с музикален ръководител
Сийка Русева.
ЛЮБИТЕЛСКО – ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ:
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 Танцова формация „Исперихче” с хореограф Росен Богданов, корепетитор Иван
Любомиров, която обхваща ученици от 3 възрастови групи за музикално – танцова
подготовка и изява;
 Детска формация за Хип-хоп танци с инструктор Назифе Щерева;
 Балетна формация „ФОРТЕ” с преподавател танцово изкуство в занимания по
интереси Милена Милева;
 Детска вокална формация „Теменуга” с музикален ръководител Виолета Чикова Богатска;
 Смесен хор за туристически и патриотични песни „Лудогорско ехо” с диригент
Виолета Чикова-Богатска, корепетитор Йордан Иванов;
 Група за народни песни „Ахинора” с ръководител Донка Павлова, корепетитор
Величко Стоянов;
 Клуб „Бит и традиция” до м. май 2019 г.с ръководител Цветалин Цветанов;
 Любителски театър „Борис Илиев“ с преподавател Енита Василева;
 Кръжок „Художествено слово“ с преподавател Румяна Неделчева;
 Клуб по карате /джудо с инструктор Лъчезар Антонов;
 Група за руски и популярни песни с музикален ръководител Миланка Михайлова,
корепетитор Величко Стоянов;
 Група за народни танци – начинаещи /възрастни/ с хореограф Ивет Младенова,
корепетитор Иван Любомиров;








През отчетената година читалището беше организатор на няколко културни изяви:
Възстановки за „Димитровден”, „Мълчан хляб - Благовещение” и „Лазаровден”;
Самостоятелни продукции на школи и формации;
Фестивал на хвърчилата „Полети с мен”;
Празничен концерт на руската песен гр. Исперих;
Празничен концерт по случай Деня на народните будители;
Коледен концерт и Коледен базар за ръчно изработени изделия на ученици и
местни творци;
Летни ателиета по изкуствата „Знам и мога” гр. Исперих,
проведени с
безвъзмездната помощ на доброволците: Георги Деков, Миланка Михайлова,
Жанина Йорданова и други.

През изминалата година читалищата по селата изпълняваха предимно библиотечноинформационни дейности и основно отбелязваха селищни, религиозни и национални
празници.
През 2019 г. с одобрен проект на Министерство на културата - "Българските
библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" е обновен библиотечния
фонд на библиотеката към НЧ „Самообразование 1930" село Делчево. Финансовата
подкрепа, която получи културната институция е в размер на 1198,99 лева и са закупени
общо 135 библиотечни документи – книги.
Един от основните проблеми пред читалищата в общината е амортизиралата
материална база. Сградите на читалищата се нуждаят от ремонтни дейности, за които
читалищните настоятелства не могат да отделят средства. Община Исперих търси
решения на съществуващите проблеми чрез финансиране със средства от фондовете на
Европейския съюз.
През 2019 г.приключи изпълнението на проект„Запазване на духовния и културен
живот на населението, чрез ремонт и оборудване на читалище „Съзнание 1891“ в
гр.Исперих“, финансиран по подмярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони
2014-2020 г.
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Изпълнени бяха мерки за енергийна ефективност в двете крила на читалищната сграда
(източно и южно), в които се помещават музейната експозиция, ритуалната зала и
изложбената зала. Стойността на проекта е 344 935,82 лв.
От самото си създаване до сега Централна общинска библиотека „Петя Йорданова“
заема своето важно място в културния и образователния живот на града и региона.
През 2019 година броят на новонабавените заглавия е 1988 и са на стойност 18 345,26
лв., като 1395 библиотечни документи на обща стойност 13 994.89лв. са набавени в
резултат на спечелени и реализирани два проекта към Министерство на културата по
Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” –
2019г. Всички новополучени заглавия са въведени в електронния каталог, а паралелно с
това продължи поддържането и на традиционните каталози.
През изминалата година са абонирани 16 заглавия - периодични издания на стойност
1104,82 лв, които ежегодно се обработват.
Физическата култура и спортът в съвременния свят играят важна роля в развитието на
обществото и оказват влияние върху качеството на живот на всеки отделен човек.
ПРИОРИТЕТ: СПОРТ
Масовият спорт, спортът в училище и детско-юношеският спорт в общината са
необходими и задължителни компоненти в управленската ни програма.
За развитието на спорта Община Исперих оказва финансова помощ на регистрираните
спортни клубове. Средствата, които бяха отделени от бюджета през изминалата година за
спортно-състезателна дейност са 60 000лв.
На територията на община Исперих през 2019 г. развиваха дейност следните клубове:
№

Наименование на клуба

Вид спорт

1.

СНЦ "Футболен клуб Левски - Подайва"

футбол

2.

СНЦ "Футболен клуб Стара сила"

футбол

3.

СНЦ “Училищен спортен клуб Ханове – 2018г. “

училищен спортен клуб

4.

СНЦ "Футболен клуб Стрела"

футбол

5.

СНЦ "Спортен клуб по борба Осман Дуралиев"

борба

6.

СНЦ "Колоклуб Димитровец - Исперих"

колоездене

7.

СНЦ "Волейболен клуб Хан Аспарух"

волейбол

8.

СНЦ "Адреналин в кръвта"

мото клуб

9.

СНЦ "Училищен спортен клуб Васил Априлов"

училищен спортен клуб

10.

СНЦ "Спортен клуб по тенис на маса Исперих"

тенис на маса

Проведените спортни мероприятия през 2019 г са:
 Ученически игри 2018/2019 година – общински турнири;
 Европейски ден на спорта в училище;
 Традиционни септемврийски конни надбягвания и народни борби;
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 Турнири по борба, волейбол, футбол и тенис на маса;
 Награждаване на най-добрите спортисти за 2019 г.
Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки
Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки
През отчетния период продължи успешното сътрудничество между Община Исперих
и СНЦ „МИГ – Исперих“. В поредица от срещи и разговори бяха изяснени найналежащите нужди на общината, които биха могли да се удовлетворят чрез реализирането
на няколко проекта по подмярка 7.4 на Стратегията за местно развитие. В резултат
приключи проектирането на няколко инфраструктурни обекта. Към момента общината е в
очакване да бъде обявен 1-ят прием по подмярка 7.4, за да кандидатства с три от готовите
проекти:
1. Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община
Исперих (М.Поровец, Беленци, Лудогорци, Г.Поровец и Лъвино) на обща стойност
200 009,19 лв. без ДДС
2. „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр.Исперих“. По
проекта ще се оформят 4-ри зони за отдих:
 В УПИ I, кв. 150 (площ между ул. „Хр.Ботев“ и ул.„Лудогорие“) ще се
изгради кът за игри и отдих за деца от 0 до 12 г., както и удобна алейна
мрежа
 В УПИ I, кв.105 и кв.104 – детски кът с подходящи съоръжения, градинско
обзавеждане и засаждане на различни видове растителност.
 В УПИ I, кв.112 (т. нар. градинка до десятката) ще се изгради кът за фитнес
на открито с девет съоръжения, ще се благоустрои района с градинско
обзавеждане и енергоспестяваща осветителна инсталация.
 В УПИ I, кв.44 (района зад р-нт Трамонто) ще се обособи кът за фитнес на
открито с 6 вида съоръжения и градинско обзавеждане.
3. „Изграждане и възстановяване на зона за спорт в УПИ IV, кв.138 (ГРАДСКИ
СТАДИОН) на обща стойност 327 604,83 лв. без ДДС. По проекта ще се изгради
мултифункционална площадка и ще се обнови лекоатлетическата писта.
За втори прием по мярката ще се подготвят още две проектни предложения:
1.„Изграждане и възстановяване на зони за отдих в населените места на община
Исперих – с.Свещари, с.Тодорово, с.Йонково, с.Г.Поровец, с.Лудогорци, с.Подайва, с.
Вазово и с.Беленци.“ Ще бъдат изградени зони за отдих с кътове за игри за деца от 0
до 12 г. или кътове за фитнес на открито, според заявените предпочитания на
местното население.
2.„Преустройство и реновиране на покрит пазар и административната сграда към
него в УПИ I, кв.193 в гр. Исперих; Предвижда се изцяло нов облик. По всички
фасади ще се разположат нови пана от еталбонд, които ще играят ролята на жалузи.
Ще се обособят 3 подхода – 2 от източната страна и 1 от западната.
Административната сграда ще бъде цялостно топлоизолирана, ще се направи ремонт
на съществуващите тоалетни, ще се обособи и тоалетна за инвалиди.
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И
ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР
III. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и
анализ на данни
Системата за наблюдение и оценка е предпоставка за успешната реализация на
общинския план за развитие. Чрез нея ОПР може да се адаптира към променящите се
условия, които влияят на общинското развитие. Системата обхваща отделните звена,
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извършваните от тях функции и последователността им във времето.
Целта на системата за наблюдение и оценка на ОПР е да се определи степента на
реализация на поставените пред плана стратегически цели и произтичащите от тях
приоритетни области за развитие и мерки към тях. Посредством това се следи до колко
общинският план съответства на моментните условия – икономически, социални,
политически, технологични и др. – и дали е необходима неговата актуализация.
Основните задачи пред системата са да предложи адекватно дефинирани дейности,
тяхното информационно обезпечаване, както и взаимодействието между всички
участващи структури. Част от системата за наблюдение е и публичното представяне на
резултатите от мониторинга.
Основните участници в системата за наблюдение и оценка са Общинския съвет на
община Исперих, Кмета на общината, специализираните дирекции и отдели в местната
администрацията, разнообразните институции, осигуряващи информация, всички
заинтересовани страни, професионалните общности и участващите експертни екипи.
Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие позволява
всеобхватно наблюдение на ОПР и точна оценка на неговите прогрес и ограничаващи
фактори. С Решение №385/11.06.2014 г. на ОбС - Исперих и Заповед №486/16.06.2014 г.
на Кмета на Община Исперих е определена работна група за наблюдение на ОПР 20142020, включваща представители на общинска администрация и общински съветници. С
Решение №436 от 21.12..2017 г. на ОбС - Исперих беше актуализиран състава на
работната група, предвид настъпилите промени в ръководството на община Исперих и
състава на ОбС – Исперих след проведените през м.октомври 2015 г. местни избори.
Предстои нова актуализация на състава на работната група във връзка с проведените през
м.октомври-ноември 2019 г. местни избори и променения състав на ръководството на
общината и на ОбС –Исперих.
Инструментът за обобщаване постигнатите резултати от ОПР са годишните
доклади, които се представят регулярно от кмета на общината. В този смисъл системата за
наблюдение и оценка на ОПР на община Исперих предвижда разработването на шест
доклада.
IV. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския
план за развитие през 2019 г., както и мерки за преодоляване на тези проблеми
Планът обхваща изключително разнородни дейности. Някои от тях излизат извън
пряката компетентност на Общината в управленски или финансов план и тяхното
изпълнение не е във възможностите единствено на Община Исперих.
За изпълнението на някои от заложените мерки е трудно набирането на необходимата
информация, както и определяне размера на вложените средства, тъй като същите се
изпълняват от различни институции и средствата са от различни източници на
финансиране.
Липсва актуална статистическа информация за 2019 г., необходима за изготвяне на
социално-икономическия анализ към Годишния доклад.
Повечето общински експерти подават навреме и в синтезиран вид необходимата
информация по заложените индикатори, съобразно ресора, за който отговарят. В този
смисъл при подготовката на настоящия доклад е използвана информация от годишните
отчети за 2019 г. на различните отдели и ресори на общината. Все още не функционира
система за наблюдение за набиране на информация и от частния сектор, НПО и др.
V. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на ОПР
Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане,
кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на
Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.
Главната цел на действията за прилагане на принципа за информация и публичност
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и на принципа за партньорство е да се осигури прозрачност и да се информират
заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на
местната политика за устойчиво развитие, относно очакваните резултати и ползите за
местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно
участие в процеса на реализация.
Мерките за популяризиране политиката на социално-икономическо, в частност
регионално развитие на общината, и по-широката публичност на изпълняваните политики
/програми, стратегии, проекти и дейности/ с обществено значим интерес ще се осигурят
чрез:
 повишаване на публичността по отношение отчетността на изпълнение на
ОПР
чрез публикуване на годишните доклади от изпълнението на ОПР, актуализациите му,
междинна и последваща оценка; доклади за изпълнението на отделните стратегически
документи и извършени техни оценки;
 периодично актуализиране на информацията на сайта на общината като
основен
източник за информация за развитието на общината и дейностите на общинската
администрация, свързани с изпълнение и отчитане на стратегическите политики, както и
документите, свързани с това изпълнение.
 Публикуване на сайта на общината на регистри с изпълнени проекти,
проекти в процес на изпълнение, планирани проекти;
 Ефективен канал за информация са и презентационните материали и
брошури,
които се залагат като средство за информация и публичност по проектите, които ще се
изпълняват и са включени в плана за реализация.
VI. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ОПР със секторните
политики, планове и програми на територията на общината
За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми
на територията на общината, мерките, които се предприемат са:
- провеждане на коригиращи действия на базата на предложения от
заинтересованите страни;
- разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните
комисии на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС;
- актуализиране на приетите от Общинския съвет – Исперих – наредби,
стратегии, концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и
мерките, предвидени в ОПР.
Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират
документите /стратегиите, програми, планове, наредби, правила/, които са свързани с
прилагането, изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в
правомощията на органите на местно самоуправление.
Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на
мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати
намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за останалия срок
от действието му.
VII. Мерки за прилагане принципа на партньорство
Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на община
Исперих. Благодарение на неговото приложение Общината ще може да реализира процеса
съвместно, комуникирано с партньорите, при вземането на решения и координирането на
техните изпълнения. В процеса на управление на политиките за регионално развитие са
въвлечени разнородни по своите интереси и функции заинтересовани страни 239

институции, организации, административни звена, общности (групи) от различни
юридически и физически лица, които имат конкретен интерес във връзка с реализацията
на публична политика/план и са нейни поддръжници или противници. С помощта на
партньорството може да се осъществи целенасочено взаимодействие между тях, което ще
гарантира успешното развитие на дейността.
Работата в партньорство не означава само информиране или консултиране. Преди
всичко означава съвместно вземане на решения и съвместни действия за изпълнение на
тези решения. Решения, които първоначално са общоприети от мнозинството партньори,
имат висока обществена подкрепа в процеса на реализацията
В допълнение, за прилагане на принципа на партньорство е препоръчително
засилване на сътрудничеството с местни сдружения с цел увеличаване на гражданското
участие в процеса по реализация на ОПР и останалите стратегически документи и
включване на всички заинтересовани страни чрез организиране на обществени
обсъждания, кръгли маси, форуми и други походящи форми на участие. В този смисъл
положителна практика е отличното партньорство и сътрудничество на общината с
Местната инициативна група, съвместно с която се планират приоритетните проекти за
програмен период 2014-2020 г, които ще се реализират на територията на община Исперих
.
През 2016 г. започна, а през 2019 г. продължи ползотворното партньорство на
община Исперих с Асоциация „Интегро“, гр.Разград във връзка с реализацията на
програма ROMACT, която е съвместна програма на Европейската Комисия и Съвета на
Европа и цели да подкрепи усилията на местните власти за пълноценна интеграция на
ромите и живеещите в сходна ситуация граждани. През 2019 г. започна реализирането на
пореден съвместен интегриран проект по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020
г.“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“,
VIII. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението
В Община Исперих е създадена сравнително добра организация за прилагане и
изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. от гледна точка на
съпоставимост между планирани и реализирани проекти и действия, вътрешен
мониторинг и контрол. През последните години Общината натрупа сериозен опит в
подготовката на проекти и административен капацитет за тяхното управление и отчитане.
Изборът на приоритетни за територията проекти и дейности се прави след съгласуване със
заинтересованите страни.
През 2019 г. са реализирани немалко дейности за подобряване условията и
качеството на живот на населението на общината и естетизация на градската среда,
въпреки ограничените финансови ресурси, забавянето в сключването на договори по
ПРСР, Община Исперих продължи успешно реализацията на одобрените проекти и
натрупа добра база данни с готови проектни предложения, с които да кандидатства през
2020 г. към Стратегията за водено от общностите местно развитие.
Необходимо е да продължат усилията за по-конкретно адресиране на социалноикономическите проблеми като се насърчи взаимодействието и координацията между
всички заинтересовани страни при изпълнението на приоритетите на Общинския план за
развитие.
Необходимо е също така:
 Осъществяване на дейности и мерки за обществено консултиране и информиране
относно политики, провеждани от общинската администрация
 по-ефективно прилагане на новите правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от
общ.администрация;
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Повишаване информираността на младите хора за перспективите в развитието на
общината, региона, фирмата, с което да се ограничи неопределеността на техните
очаквания за промените в заетостта и безработицата, с цел намаляване на
миграцията;
Осигуряване на благоприятен икономически микроклимат, привлекателност за
външни инвестиции и стимулирането на местно предприемачество, укрепване и
създаване на нови малки и средни предприятия



Активно сътрудничество между представителите на публичните институции и
бизнеса, изграждане на мрежи, местни и регионални обединения, междуобщински,
секторни, трансгранични, международни и др.;



Предприемане на последователни и взаимосвързани инициативи за по-активното
икономическо взаимодействие с останалите общини от региона;



Привличане вниманието на различни инвеститори за разкриване на нови работни
места, както и запазването на съществуващите;



Активна маркетингова и рекламна кампания за популяризиране на местните
дадености и привличане вниманието на потенциалните посетители на общината;



Активна политика за опазване и съхраняване на природното богатство, като се
активизират превантивните дейности, водещи до съхранение на екологията и
биологичното разнообразие;



Широко използване на алтернативните енергийни източници;



Подобряване на информационната осигуреност на всички институции и участници
в пазара на труда относно реалното състояние и тенденциите в развитието на
местната икономика и на пазара на труда в частност.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения не постъпиха.
Преминаваме към гласуван
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Исперих за 2019 г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
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9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

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 и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 79
На основание: чл. 23, т. 4 и чл. 24, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91,
ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и във връзка с
чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и ал.2
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския
план за развитие на Община Исперих за 2019 г.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на
Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за развитие
на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2019 Г.
(изготвен на основание Закона за регионално развитие и във връзка с чл.91, ал.4 от
ППЗРР)
Общинският план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г. е
документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на Общината,
приет с Решение № 396 на Общински съвет - Исперих, Протокол 44 от 21.07.2014 г. Той е
в съответствие с действащите към момента на изготвянето му нормативни изисквания в
областта на регионалното развитие, както и с определените национални и регионални
цели и приоритети на развитието в България в периода 2014-2020 г. В допълнение на това,
планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на
нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното
устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър.
I.Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. и
настъпили промени в социално-икономическата ситуация в община Исперих
Община Исперих има добро географско местоположение и природен потенциал за
развитие. Значителен е ресурсът на общината за развитие на земеделие и горско
стопанство, в които сектори има и натрупан опит. Агрофирмите на територията на общината
прилагат модерно земеделие и животновъдство. Потенциал за развитие има в трайни насаждения,
подобряване на сортовия състав на овощните видове, въвеждане на нови производства, както и
развитие на биологичното земеделие. Перспективите за развитие на този отрасъл са свързани
с навлизане на нови инвестиции, технологично обновление и значително подобряване на
качеството на продукцията, професионален маркетинг на произведената продукция.
Природните дадености и запазеното културно-историческо наследство са възможност за
привличане на инвестиции в един особено важен за региона отрасъл на икономиката –
туризма.
По данни на ТД „Бюро по труда” – Исперих икономическата конюнктура през 2019
г. в района на Дирекция „Бюро по труда”/ДБТ/ - Исперих се характеризира със запазени
постоянни приоритети, определящи картината на трудовия пазар за периода като
относително спокойна и без напрежение, но се наблюдава известно съкращение на
работна сила, развиваща се в ситуация на продъжаваща икономическа криза.
Броят на СРМ обявени през 2019 г. се доближава до тези обявени през предходния
период на 2018 г., но в по-малък обем и то в понижаващи се стойности. Остава
непроменена картината на запазени влошени характеристики на регистрираната работна
сила на първичния пазар в различните сфери на селскостопанското производство,
търговията и промишлеността.
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През периода се наблюдава запазваща се картина на спад в тенденцията на
икономическа миграция на живеещите в близките населени места към общинския център град Исперих, но се забелязва тенденция на насочване към големите промишлени зони София,Пловдив,Варна,Бургас и др. Това се обяснява със сезонната заетост в строителния
бранш и туризма, характерни за летно-есенния период, което увеличава заетостта в този
бранш, на местно и национално ниво. Съобразно природно климатичните условия тази
заетост ще продължи с различна интензивност до края на есенния период, както и се
забелязват наченки да продължи до края на годината.
През отчетния период трудово-пазарната конюнктура продължава да се определя
съобразно сезонния характер на производството и пазарните характеристики, които
определят наемането на работна сила, в т ч. и от регистрираните в ДБТ Исперих. През
периода се наблюдава нов момент, свързан с по-ранното обявяване на СРМ от
работодатели със сезонен характер на производство, което е следствие природоклиматичните особености в региона. Продължава
да се наблюдава
постоянна
устойчивост на основните количествени показатели, характерни за региона, които не се
повлияха сериозно от икономическата конюктура.
Запазва се и проявяващото се съотношение на трудовия пазар, с превес на
предлагането над търсенето на работна сила.
ДБТ- Исперих е локализирано в област с висок процент на безработица, с
определено сезонен тип икономика и обслужва безработицата в две общини – Исперих и
Самуил.
Населението в района на ДБТ 29 697 души, като за община Исперих е 22 692 души.
По данни на ТСБ гр.Разград при последното преброяване на населението в страната
на територията на община Исперих живеят 22 692 души.
Разпределението по полов признак и трудова активност е както следва:
Признак
Исперих
Мъже

11286

Жени

11406

Всичко

22692

под трудоспособна възраст

8606

Трудоспособна възраст

8519

над трудоспособна възраст

5567

Всичко

22692

По данни на ТСБ гр.Разград на база последно преброяване на населението в
страната от 2011 г.
По признак пол разпределението на населението в района на ДБТ е 50,1% жени и 49,9%
мъже
Образователната структура на населението в района е следната :






с висше и полувисше образование
със средно образование
с основно
с начално
с по ниско от начално
Общо :

- 2076 – 7,7 %
- 7982 – 29,5%
- 10 535- 38,9%
- 4 600 – 17 %
- 1909 – 7%
- 27 102 – 100%
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Демографските процеси се характеризират с намаляване на раждаемостта и
стареене на населението и засилена миграция към големите градове и чужбина, в още по–
голяма степен след приемането ни в Европейския съюз. Икономически активното
население за ДБТ е 11 521 , в т.ч за Община Исперих е - 9113 души. Това представлява
39% от цялото население в района и 100% от това в трудоспособна възраст.
РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦА към 31.12.2019 г. на територията на община
Исперих е 13,1 %. Сравнено с края на аналогичния отчетен период за 2018г., когато
равнището на безработица е 13.6 %, то бележи намаление с 0,5 пункта, което е ясен
показател за тенденция към отслабване натиска върху равнището на безработица и
намаляване броя на регистрираните безработни лица. Запазва се високото равнище на
безработица в района, което продължава да е значително над средното за страната.
Община
Исперих

31.12.2019
13,1

31.12.2018
13,6

Изменение /+ или –
- 0,5

За района
За страната

15,7
5,93

15,8
6,14

- 0,1
- 0,21

Регистрирана безработица към 31.12.2019 г. в ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ :
Община
Исперих

31.12.2019
1 192

31.12.2018
1 236

Изменение /+ или –
+ 44

За района
За страната

1 804
194 715

1821
201 466

-17
- 6751

Структура на безработицата по пол, възраст и образование
СТРУКТУРА ПО ПОЛ
Структура на регистрираните безработни към 31.12.2019
През отчетния период се запазва тенденцията на преобладаваща женска безработица,
която се наблюдава от 1991 г. Към 31.12.2019г. броят на жените възлиза на 1013-56,2 % от
всичко регистрираните. В община Исперих безработните жени са 662-55,5 %.
Безработните жени преобладават в групата без квалификация –67,9 спрямо общия брой на
регистрираните жени, тези с основно и по – ниско образование са 60,7 % от групата.
Рисковите групи (лица с намалена трудоспособност, майки с деца до 3 годишна възраст,
самотни родители, лица от социални заведения и освободени от МЛС) са 136 –7,5% от
всичко регистрирани, сред тях 91 – 66,9 % са жени /спрямо общия брой лица от рисковите
групи/.
ЖЕНСКА БЕЗРАБОТИЦА КЪМ 31.12.2019 г. в ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ
Община
31.12.2019
31.12.2018
Изменение /+ или –
Исперих
662
682
-20
За района
За страната

1013
109294

1011
112417

+2
-3123

СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА ПО ВЪЗРАСТОВ ПРИЗНАК
/ брой лица и %/
Възрастови групи
обхват
Отн.дял
до 19 г
14
0,7
245

от 20-24
от 25-29
от 30-34
от 35-39
от 40-44
от 45-49
от 50-54
над 55
Общо

73
105
133
166
214
205
284
610
1804

4
5,8
7,4
9,2
11,9
11,4
15,7
33,8
100,0%

Възрастовата структура на регистрираните безработни лица се отличава с най-високи
абсолютни и относителни стойности при регистрираните безработни във възрастовата
граница над 55 г.: 610 – 33,8% към 30.06.2019 г. и на другата група в неравностойно
положение от 50 г. до 54 г. : 284 - 15,7 %
Относителният дял на младежите до 29 години е 10,6 % /192 лица/ от всички
регистрирани, при 11,4% /207 лица/ за същия период на 2018 г. Младежката безработица
в рамките на региона на ДБТ запазва своята специфика, която не се променя поради:
липса на професионална квалификация, нисък образователен ценз и концентрация
предимно в селата. Трудовата реализация на тази група за отчетния период е сравнително
добра – 276 лица – 18,8 % от всички постъпили на работа през периода са младежи до
29г., при 245 - 16,6 % за същия период на 2018 г. Отбелязва се сравнително запазване на
ръста, при наблюдаван закономерен спад, което е показател за продължаващия процес на
търсене на безработни лица от групата на трудовия пазар и сравнително добра
устойчивост при реализацията на тази рискова група, която е с по-благоприятни позиции
спрямо останалите рискови групи по показател: «брой безработни - започнали работа».
Задържането на високия относителен дял на регистрираните от възрастовите групи
над 45 години в рамките на 1099 - 60,9 % от общия брой регистрирани, води до трайна
безработица и формиране на основен потенциал за включване в национални и други
програми за заетост.
ПРОФЕСИОНАЛНА СТРУКТУРА
Характеризира се с висок и устойчив относителен дял на регистрираните лица от
региона без специалност и професия – 1190 или 66% от общата съвкупност на
безработните лица
показатели
с раб.професии
специалисти
без специалност
Общо

31.12.2019
472
142
1190
1804

%
26,2
7,9
66
100%

31.12.2018
413
146
1262
1821

%
22,7
8
69,3
100%

За община Исперих се запазват високите абсолютни стойности на регистрираните
безработни без квалификация. Динамиката в броя на регистрираните с работнически
професии и без специалност продължава да се определя от сезонния характер на заетостта,
която е водеща за района.

246

За периода продължава да е водещ първичният пазар. Продължава успешното
прилагане на програмите по ОПРЧР в община Исперих и реализирането на проекти
«Обучение и заетост на младите хора» и «Обучение и заетост за работодатели от частния
сектор“, както и програмите «Личен асистент» и «Домашен помощник». Успешно
стартира и компонент II на проектите «Обучение и заетост на младите хора» и «Обучение
и заетост».
През периода се работи и по проектите на ОПРЧР «Родители в заетост» и «Работа».
Продължаващото действие на икономическата криза и съпътстващите я признаци оказват
влияние за намаляване броя на заетите и освобождаване на част от заетите от всички
отрасли, основно от търговията и услугите, процес, който ще продължи с повишаваща се
интензивност и в началото на 2020г. с тези амплитудни стойности.
Към 31.12.2019 г. се запазва наблюдаваната тенденция към леко намаление броя на
лицата от групата без квалификация в абсолютни стойности, което потвърждава
устойчивото присъствие на тази група в рисковата част на пазара на труда, в сегмента на
трудовата им реализация.
РЕГИСТРИРАНА БЕЗРАБОТИЦА БЕЗ КВАЛИФИКАЦИЯ И СПЕЦИАЛНОСТ КЪМ
31.12.2019 г. В ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ :
община
31.12.2019 г.
31.12.2018
Изменение /+ или –
Исперих
777
851
-74
За района
1190
1262
-72
Забележка : Източник на данни – информационна система на ДБТ- Исперих
ВХОДЯЩИЯТ ПОТОК безработни лица през 2019 г. е общо 2057 (в т. ч.
новорегистрирани 2007 и 50 с възстановена регистрация), при 1935 за същия период на
2018 г. Налице е увеличение от 122 лица.
 Най-голям брой лица са освободени и регистрирани в Бюрото по труда от Сектор
„Услуги” – 747 /37,2 %/,
 от отрасъл „Държавно управление” – 463 (23,1 %), следван
 от отрасъл “Търговия и ремонт на автомобили“- 143 (7,1 %)
 Следващ по обхват е Сектор „Индустрия” – 265 /13,2%/
 отрасъл “Преработваща промишленост” – 225 – /11,2 %/
 Следват групите на лицата с прекратени трудови правоотношения по инициатива
на работодателите от Сектор „Аграрен”– 293 /14,6 %/, включващ селско и горско
стопанство, лов и риболов.
Търсене на работна сила
Движение на работните места
Обявените през 2019 г. свободни работни места общо на първичния и вторичния
трудов пазар са 645 при 1005 за същия период на миналата година.
Спрямо аналогичния период на предходната година се наблюдава увеличение на общо
обявените в ДБТ СРМ с 331 (32,9%).
Въпреки продължаващия процес на затихваща рецесия, местният пазар е със запазени
относителни стойности и показва стабилност и дори ръст в обявените работни места
основно на първичния пазар в сектора на шивашката промишленост и селското
стопанство.
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За разлика от предишните периоди, не оказват съществено влияние действащите
схеми по ОПРЧР, основно по проекти: «Обучение и заетост на младите хора»,
«Обучение и заетост» в т.ч и по компонент II на двата проекта.
Съществено влияние оказа новият проект «Работа». С най-голяма тежест по
отношение на заетост за периода и за следващият период ще бъде първичния пазар.
С различна амплитуда, в положителни стойности, ще се прилагат новите схеми по
ОПРЧР 2014-2020 и други програми за заетост, заложени в НПДЗ 2019 г. Тази тенденция
ще се запази и в бъдещите месеци.
Продължава да се наблюдава стабилност на заетите, въпреки че една част от тях са
освободени във връзка с временни затруднения, като се очаква да се върнат в близките
месеци отново на работа.Това определя по-малкия брой на търсене на допълнителна
работна ръка. През периода се забелязва повишаване на регистрираните, но това не оказва
съществено влияние при подбора на квалифицирани работници. Запазеният висок процент
от регистрираните с нисък образователен ценз и липса на професионални умения е пречка
и за включването им в подходящи форми за обучение и устройването им на пазара на
труда.
Крупни работодатели от сезонния бранш за периода със завоювани традиции са
земеделски фирми в лицето на: „Агротайм” ЕООД, „Караджа ФАГ„ ООД, ЕТ “Салимет” с.
Делчево, водещите земеделски кооперации: ЗПК “Хан Аспарух” гр.Исперих, Кооперация
“Агротида” и др., с доказан потенциал, фирми от строителния бранш, в лицето на
„БРУДА„ ООД , „Пашев и син„ ООД, фирми от производствения бранш като ''Айваз Н''
ООД
Въпреки неблагоприятните икономически фактори тези фирми стоят стабилно на
пазара и развиват дейност. През периода няма новорегистрирани крупни работодатели,
които да развиват дейност на местния пазар на труда и да оказват влияние върху него.
Обявените свободни работни места само на първичния трудов пазар (без тези по
програми и мерки за заетост) през анализирания период на 2019 г. са 527, при 475 за
същия период на 2018 г.
Спрямо аналогичния период на 2018 г. се наблюдава увеличение с 52 места на
първичния пазар (10,9 %). Относителният им дял в общата съвкупност на обявените в БТ
СРМ е 78,2 % при 47,3 % за 2018 г.
Заявени СРМ през 2019г.
Показатели

I

II

III

IV

V

VI

VI
I

VIII

IX

X

XI

XI
I

Общо

Заявени СРМ

61

66

92

41

90

67

19

91

75

43

18

11

674

На първичен пазар

22

31

79

40

58

64

16

80

71

39

17

10

527

0

10

0

3

1

1

4

0

3

0

0

22

По
мерки

насърчителни 0

Програми за заетост

39

35

3

1

29

2

2

7

4

1

1

1

125

В т.ч. ОПРЧР

36

0

1

1

2

1

2

0

0

1

1

1

46

Преобладаващо търсене на труд на първичния пазар през 2019 г.
Фирми,предприятия обявили над 5 СРМ
СРМ

Вид
собственост

професии
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ЕООД «Агротайм » гр.Исперих

29

частна

селскостопански
работници

«Път консулт» ЕООД гр. Разград

10

частна

Работник
пътища

«Лейбер» ЕТ с. Ст.Селище

5

частна

механизатори

«Попово солар» ЕООД

6

частна

Работник
дейности

«Пилко» ЕООД гр.Разград

31

частна

Работник
товароразтоварни дейности

«Хан Аспарух» АД

21

частна

Работник производствена
линия

Община Исперих

90

общинска

Общи работници, лични
и социални асистенти

поддръжка

строителни

Най-търсените професии от работодателите през периода са:
-

селскостопански работници, в т.ч механизатори;
стругари, шлосери
общи работници и работник производство;
лични и социални асистенти
работник поддръжка пътища

Обявените свободни работни места на вторичния трудов пазар (по програми и мерки
за заетост) през анализирания период са 147. За същия период на миналата година техният
брой е 530, налице е намаление с 383 СРМ. Делът им възлиза на 21,8 % от общия брой
обявени СРМ, при 52,7 % за същия период на предходната година, което показва
тенденция за намаляване на дела на обявените места на вторичния пазар.
По форма продължителността на трудовите договори, възникнали на основание
заявените и усвоени СРМ, са за определен срок и имат срочен характер.
Активна политика по заетостта
2. Посреднически услуги по заетостта през 2019г.
1.1 Работа с работодател
Посредническите услуги на ДБТ – Исперих са насочени към 456 фирми /при 515 за
периода на 2018 г/. Новокартотекирани са 16 работодатели за отчетния период.
В резултат на дейността са осъществени контакти с работодателите, развиващи
дейност на територията на ДБТ и усилията са насочени на обявените работни места да се
подберат подходящи безработни лица
Специалисти

Контакти с работодатели

Срещи

с
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период

Във
фирмите

в БТ

Общо

безработни
Във
фирмите

ПУЗ I- XII 2019 г.

270

153

423

15350

ПУЗ I- XII 2018 г.

253

150

403

14804

Изменение:

+17

+ 20

+ 546

+3

1.2 Работа с ТРЛ
Проведени трудови борси през отчетния период.
Към 31.12.2019 г. е проведена 1 трудова борса на територията на ДБТ-Исперих.
Резултати от международни договори за обмен - износ на работна сила.
През отчетния период няма започнали работа лица по международни договори за
обмен на работна сила.
Проведени консултации и резултати от посредничество в европейската мрежа
за заетост EURES .
Към 31.12.2019 г. има 156 консултирани лица по подадени заявки в европейската
мрежа за заетост
2. Професионално ориентиране и обучение на възрастни
2.1. Професионално ориентиране
През 2019г. 345 търсещи работа лица са получили индивидуално професионално
информиране и консултиране. В групови форми за професионално ориентиране за
периода са включени 724 лица, от тях 522 са получили услуга в Ателие за работа.
2.2. Обучение на възрастни
В обучение през отчетния период на 2019 г. са включении 82 безработни лица, като
в периода за 2018г. няма включени в обучение безработни лица.
3. Програми за заетост и обучение
През отчетния период се наблюдава повишен интерес спрямо мерките и
програмите за заетост. Продължи нарастването на интереса по отношение на
програмите за заетост, заложени в НПДЗ 2019, и по изпълнението на новите схеми на
ОПРЧР - ,,Обучение и заетост на младите хора“, компонент 2 и ,,Обучение и заетост’’,
Компонент 2 , както и по проект ,,Развитие“. Продължават да са атрактивни НП
,,Обучение и заетост на продължително безработни лица’’, НП ,,Заетост и обучение на
хора с трайни увреждания’’ и НП ,,АХУ’’
В условията на сравнително нисък икономически ръст на икономиката, новите
схеми по ОПРЧР продължават да имат своето място като решение за заетост и мярка,
целяща да снижи нивото на безработица и така да даде препитание на най-уязвимите
лица в неравностойно положение, особено в малките населени места, където липсва
препитание. Въпреки това се наблюдава ръст на заетост на първичния пазар, което
налага да се насочат усилията към работодателите като се стимулират посредством
250

финансови инструменти, за да се повиши БВП и заетостта .
Като водещ проблем от постоянен характер може да се подчертае продължаващия
спад на броя подходящи бенефициенти в групите, захранващи програмите и мерките.
Спадът се дължи на липсата на достатъчен брой безработни лица, отговарящи на
условията за различните програми, както и намаляване на броя на лицата на месечно
подпомагане, основен източник за повечето от тях.
Все още в ДБТ присъстват голям брой лица, преминали курсове за квалификация,
но без трудова реализация. Продължава да стои потребността от страна на
работодатели в епизодични случаи на търсене на професии със специфичен характер,
например инженерни специалности от хранително-вкусовата или машиностроителната
промишленост, и въпреки това не се забелязва интерес към мярката за обучение по
заявка на работодателите по чл.63 от ЗНЗ.
Стартирането на програми за заетост и обучение задължително трябва да се
предхожда от предварително проучване на съществуващите и бъдещите потребности,
наличните подходящи бенефициенти и прогнозата за ефективна реализация на
местния, националния и европейски пазар, особено в момента на действаща криза и
нейните специфични особености, проявяващи се на местния пазар .
Особено внимание през следващите периоди ще се отдаде на ОПРЧР 2014-2020
със стартиралите нови операции към нея. Програмата е с доказан потенциал, отговарящ
на очакванията на работодателите и то не само в процес на икономическа криза, а като
цяло за Република България .
II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от Общинския
план за развитие 2014-2020
Стратегическата роля (мисия) на община Исперих за осъществяване на визията за
бъдещето на общината - Инвестиции, Стабилност, Просперитет, Екологологичност,
Растеж, Идентичност и Хармоничност (ИСПЕРИХ), се свежда до:
7. Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и
управленските структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на
благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за трудова
заетост;
8. Изграждане и поддържане на съвременна, надеждна и адекватна на
потребностите общинска инфраструктура;
9. Подобряване на здравния и социалния статус на населението и създаване на
здравословна природна и екологична среда;
10. Осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и здравеопазване;
развитие на културна и спортна дейност, разширяване на възможностите за отдих
и развлечения;
11. Утвърждаване на община Исперих като място за атрактивен туризъм и ефективен
туристически бизнес;
12. Разширяване възможностите за гражданско участие в местното самоуправление и
в обществения живот
Четирите стратегически цели очертават бъдещите състояния, към които са
насочени конкретните мерки, проекти и ресурси, дефинирани от Общинския план за
развитие:
Стратегическа цел 1 - Икономически растеж, основан на допълващи се
дейности и продукти, местно предприемачество, външни инвестиции и активна
връзка между образование и бизнес.
Стратегическа цел 2
- Висока популярност на съхранено и изявено
многообразие на природното и културно наследство
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Стратегическа цел 3 - Подобрена жизнена среда в града и селата, обезпечени с
качествени публични услуги и добро управление
Стратегическа цел 4 - Засилена роля на инициатор на междуобщинско
сътрудничество и продукти
Шестте приоритетни области, заедно с тяхното съдържание, са необходимите
условия за постигане на стратегическите цели и визията за община Исперих. Всяка
приоритетна област съсредоточава нужните мерки, които трябва да бъдат предприети с
предимство пред останалите възможни дейности в подкрепа на местното развитие.
Приоритетните области дават отговор на въпроса какво трябва да се направи.
Приоритетна
област
1. Фокуси
на растеж
Приоритетна
област
1. Фокуси
на растеж
В рамките на приоритетната област се поставя акцент върху инфраструктурни
подобрения и осигуряване на привлекателни складови и производствени терени.
Пълното усвояване потенциала на представения фокус включва подобряване на
градската среда и градския дизайн. Те са необходими за повишаване привлекателността и
притегателността на общинските градове и поддържането на благоприятни демографски
параметри – задължителни изисквания за постигането на реален растеж.
Стратегически важните локация и инфраструктури са определящи фактори за
развитие. Те са свързани, както с предпоставките за икономически растеж
(високообразовани кадри и иновации), така и с привлекателността на община Исперих за
образование, работа и живот.
3. Рехабилитация на уличната мрежа по населени места на общ. Исперих


През 2019 г. е извършен текущ ремонт на стойност 340 986 лв. със средства от
републиканския бюджет на следните улици по населените места на общ.
Исперих:
-

с. Малко Йонково – ул. „Шипка” от ОК 173 до ОК152 и ул. „Царевец”
от ОК 152 до ОК 150 - 42 200,00лв. с ДДС

-

с. Китанчево – ул. „Митко Палаузов” от ОК86 до ОК95 - 52 300,00лв. с
ДДС

-

с. Вазово – ул. „Христо Ботев” от ОК43 до ОК66, и ул. „Арда”-участъка
между ул. „Хр. Ботев” и ул. „Средна гора” от ОК66 до ОК 86 - 44
100,00лв. с ДДС

-

с. Подайва –ул. „Драва” от ОК 61 до ОК56 и ул. „Стефан Караджа” от
ОК106 до ОК122 - 72 360,00лв. с ДДС

-

с. Духовец – ул. „Димчо Дебелянов” от ОК 17 до ОК 28 - 46 000,00лв. с
ДДС

-

с. Делчево – ул. „Борис Савов” от ОК 27 до ОК 30 и ул. „Лудогорие” от
ОК 25 до ОК 26 - 39 000,00лв. с ДДС

4. Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Исперих
 През 2019г. с целева субсидия от републиканския бюджет е извършен основен
ремонт на Улица "Васил Левски" в гр. Исперих – I етап (улични настилки от ул.
„Хан Аспарух” до ул. „Арда”), на обща стойност 287 375,00 лв. с ДДС
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 Текущ ремонт на ул. „Вежен”, в гр. Исперих, на стойност 46 164,00лв. с ДДС със
средства от републиканския бюджет.
 Извършен е основен ремонт на паркинг на ул. „Ал. Стамболийски” в гр. Исперих с
остатъчни средства от капиталови вложения за 2018г. на стойност 19 068,00 лв. с
ДДС.
 Със средства, предоставени на Община Исперих с ПМС от декември 2018 г., е
извършен основен ремонт на ул. „Шести септември”, ул. „Димитър Полянов” и ул.
„Стефан Караджа” в гр. Исперих, на обща стойност 1 500 000,00 лв.
 През август 2018 г. е внесено проектно предложение по подмярка 7.2 на
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за рехабилитация на още
три улици в гр. Исперих – „Хан Аспарух“, „Искър“ и част от „Христо Ботев“.
Проектът е одобрен и през м. май 2019г. е сключен договор за финансиране на
проекта, като през 2020 г. ще се реализират самите ремонтни работи. Проектът е на
стойност 1 173 325,83 лв.
 Със средства, предоставени на Община Исперих с ПМС от м. декември 2019 г., се
предвиждат рехабилитация и ремонт на улици в гр. Исперих, които ще се
реализират през настоящата 2020г., на обща стойност 1 000 000,00 лв. с ДДС.
3. Поддържане и модернизиране на общинския сграден фонд, като училища,
детски ясли и градини, общинска администрация и др.
 Приключи изпълнението на проект „Запазване на духовния и културен живот на
населението чрез ремонт и оборудване на читалище „Съзнание - 1891“ в
гр.Исперих, финансиран по подмярка 7.2 на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г. Изпълнени са ремонт и мерки за енергийна ефективност на две
от крилата на читалищната сграда (източно и южно), в които се помещават
библиотеката, музейната експозиция и ритуалната зала, а на мястото на старата
фитнес зала се изгради нова изложбена зала. Стойността на проекта, след
провеждане на всички обществени поръчки, е 344 935,82 лв.
 Приключи изпълнението на проект „Обзавеждане и оборудване на съществуващ
Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и
спортна площадка в прилежащото дворно пространство“ финансиран по
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. на обща стойност
99 987,54лв.
 Текущ ремонт на детски градини по населени места на територията на община
Исперих на обща стойност 156 842 лв. по подобекти, както следва:
Подобект: ДГ „Кокиче”, с. Йонково, ул. „Васил Тинчев” №53А;
Подобект: ДГ „Братя Грим”, с. Тодорово, ул. „Васил Левски” №34;
Подобект: ДГ „Радост”, с. Свещари, ул. „Демокрация” №16;
Подобект: ДГ „Радост”, с. Подайва, ул. „Дунав” №5;
Подобект: ДГ „Щастливо детство”, с. Малък Поровец, ул. „Мургаш” №4;
Подобект: ДГ „Щастливо детство”, с. Китанчево, ул. „Хан Аспарух” №25;
Приоритетна област 2. Села и периферни територии
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Предвидените мерки са формулирани съобразно идеята за съхраняване и
стабилизиране на селата от общината. Необходимо е паралелното подсилване на поголемите и значими от тях, докато се предприемат мерки за преустановяване тенденциите
за обезлюдяване на малките. Това изисква два различни подхода към двата типа села в
общината.
Общите мерки са свързани със стимулиране на партньорствата и търсене на
алтернатива за финансиране и на проекти за развитието на селата, включително и за
съвместно развитие на групи от тях.
Мярка 2.6 Благоустройство на публични пространства (площади, градини, зелени
площи) и осигуряване на повече места за отдих.
Два проекта на Община Исперих спечелиха финансиране от бюджета на
Националната кампания „За чиста околна среда – 2019 ” с наименование ,,Обичам
природата и аз участвам“. Тя се организира от Министерство на околната среда и водите и
ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/. За
реализиране на класираните проекти на общини и кметства се предоставят средства в
размер до 10 000 лева, а на проекти с които кандидатстват училища и детски градини –
средствата са в размер до 5000 лв. Проектите предвиждат почистване на определени
участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих, естетизиране и подобряване
на жизнената среда в населеното място.
На територията на Община Исперих през 2019 г. са финансирани следните проекти:
 ,,Спортуваме и учим на открито" на ОУ,, Христо Ботев", гр.Исперих, Договор №
13065/08.07.2019 г.на стойност 4 983,00 лв., с бенефициент ОУ,, Христо Ботев",
гр.Исперих.
 ,,Екологична среда за децата в детската градина" на ДГ ,,Щастливо детство " с.
Китанчево, Договор № 12932/03.06.2019 г. на стойност 4 932,20 лв. с бенефициент
ДГ,, Щастливо детство" с.Китанчево.

Приобщаващият растеж е един от трите приоритета на стратегията „Европа 2020”.
Неговата същност е осигуряването на равни възможности за различните социални групи и
потребности, подкрепени от качествени и достъпни здравеопазване, социални услуги и
подпомагане. Включването на различните групи в социалния и икономическия живот е
допълнителен стимул за растеж на местните общности. Община Исперих се отличава със
своята активно прилагана политика и значителен брой успешни проекти, ориентирани към
социалната сфера. Възможните подобрения са свързани с разширяване на обхвата и
капацитета на предоставяните услуги. Добре функциониращите мрежи между
институциите и неправителствените структури са мощен инструмент за разнообразие и
по-голяма достъпност на предоставяните услуги за населението и специфичните услуги в
общността.
Мярка 3.1. Оптимизиране на системата за здравеопазване чрез инвестиции в
здравната инфраструктура и гарантиране достъпа до здравно обслужване за всички
социални групи и за всички населени места
Политиката на Община Исперих в сферата на здравеопазването е повлияна от
Националната здравна стратегия и от приоритетите на Европейския съюз в тази област. Тя
е насочена към подобряване и развитие на общественото здраве, към здравната промоция
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и профилактика.
Грижата за подобряване здравния статус на населението в община Исперих е основна
в политиката на управление с акцент върху детското здравеопазване, хора с тежки
хронични заболявания и хора в неравностойно положение.
Здравното обслужване на населението се осъществява от лечебни заведения за
болнична и извънболнична помощ.
Болнична медицинска помощ
„Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД е стационарно
заведение за лечение на остри и обострени заболявания с капацитет 110 легла. Обслужва
населението от региона, както и голям брой населени места от съседни общини –
Главиница, Дулово, Самуил и Завет.
Лечебната дейност в болницата се осъществява в следните отделения и клиникодиагностични структури както следва:
Отделения с легла :
2. Отделение по вътрешни болести – осъществява дейност по следните медицински
специалности:
 Кардиология;
 Гастроентерология;
 Пневмология и фтизиатрия;
2. Отделение по нервни болести.
3. Отделение по педиатрия.
4. Отделение по хирургия.
5. Отделение по анестезиология и интензивно лечение.
6. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина.
Отделения без легла :
1.Отделение по образна диагностика.
2.Отделение по обща и клинична патология.
Клинико – диагностични структури:
1.Клинична лаборатория
2.Микробиологична лаборатория
Отделения за продължително лечение или рехабилитация:
Отделение за продължително лечение по вътрешни болести и нервни болести.
Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ
1. Първична извънболнична медицинска помощ
 Амбулатория за първична медицинска помощ индивидуална практика - 7
 Амбулатория за първична дентална помощ:
 индивидуална практика - 11
 групова практика по дентална помощ - 2
2. Специализирана извънболнична медицинска помощ
 Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика –
14
 МЦ „Медика – 2009” ЕООД – 1
3.Медико-диагностична лаборатория
 „Самостоятелна медико - диагностична лаборатория -1” ЕООД
4.Медико – технически лаборатории
 „Самостоятелна медико - техническа лаборатория Корона” ЕООД
 „Медико-техническа лаборатория Дентура” ЕООД
Спешна медицинска помощ
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На територията на община Исперих функционира Филиал за спешна медицинска
помощ към ЦСМП - Разград с непрекъснат 24-часов режим на работа, в който
медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ
на заболели и пострадали в дома, на местопроизшествието и по време на
транспортирането до евентуалната им хоспитализация.
Здравни кабинети
В детските градини и училищата на територията на Община Исперих са обособени
и оборудвани 22 здравни кабинети, в които работят 14 медицински специалисти
/медицински сестри и фелдшери/.







Здравни медиатори
За здравните нужди на уязвимите малцинствени групи от населението в Община
Исперих работят 2 здравни медиатори.
Основни задължения:
Посредничат в процеса на осигуряване на достъп до здравни и социални услуги на
представители на уязвими малцинствени групи.
Оказване на помощ при комуникациите с институциите на представители на
уязвими малцинствени групи.
Осъществяване на дейности по здравно образование и профилактика на болестите.
Участие в реализацията на национални здравни програми.
Водят регистър на рисковите семейства, бременни и млади майки.

 Считано от 01.09.2019 г. в община Исперих е разкрита Детска ясла „Малечко
Палечко“ гр.Исперих с четири смесени дневни яслени групи, в които медицински
специалисти и педагози осъществяват дейности по отглеждане, възпитание и
обучение на деца до тригодишна възраст.
 В община Исперих функционира Детска млечна кухня с дейност „Кетъринг“ към
Детска ясла „Малечко Палечко“ гр. Исперих с капацитет до 300 порции дневно.
Кухнята приготвя и предоставя здравословна и разнообразна храна за обяд на
неорганизиран контингент от деца на възраст от 10 месеца до 3 години, които се
отглеждат в домашни условия. Храната отговаря
по качествен състав и
технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм.
 През годината Община Исперих се включи в инициативата „Право за зрение“ на
Института за здравно образование. Проведоха се безплатни консултации и
прегледи на 120 лица.
 Проекти в областта на интегрираните здравно - социални услуги:
Проект
№
BG05M9OP001-2.040-0028,
процедура
BG05M9OP001-2.040
„Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване”. Проектът цели подобряване
качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и
възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на
подходящ капацитет за предоставянето им.
Общата стойност на проекта е 175 359,20лв., от които 149 055,32 лева (85%)
европейско финансиране и 26 303,88 лева (15%) национално съфинансиране.
Срок за изпълнение на проекта: 15 месеца от 01.06.2019 г. до 01.09.2020 г.
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В рамките на проекта са назначени 20 социални асистенти и 5 медицински
специалисти, които предоставят почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете
на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване,
по предварително разработен график - до 2 часа дневно, в зависимост от техните нужди.
Проект № BG05M9OP001-2.033-0003 „Социално-икономическа интеграция на
маргинализираните общности в Община Исперих”, по процедура BG05M9OP0012.033 МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани
общности”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020г., чрез Водено от общностите местно развитие на обща стойност 199 993.75 лв. и
срок за изпълнение до 01.01.2021 г.
Целта на проекта е подобряване на достъпа до заетост, социални и здравни услуги
за социално изключени лица, живеещи в тежки социално-икономически условия.
Проектът е насочен към представители на ромски общности в уязвимо положение в
6 населени места от общината – град Исперих /вкл. квартал „Запад“/ и селата Вазово,
Китанчево, Подайва, Бърдоква и Драгомъж.
Мярка
3.3.
Изграждане
на
липсващата
инфраструктура
за
деинституционализация на социалните грижи и Мярка 3.4. Продължаване на
инициативите за социално включване, достоен живот и пълноценна заетост на
групите в неравностойно положение
Общинското ръководство води съзнателна и последователна политика в подкрепа
на своите граждани, изпаднали в неравностойно положение. Съгласно разработения
Годишен план за развитие на социалните услуги, основната задача на Община Исперих е
планиране, развиване и предоставяне на качествени социални услуги.
През 2019 г. на територията на община Исперих продължават да функционират:
Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/„Лудогорие“. Той е
самостоятелно юридическо лице, организационна структура на Община Исперих, в който
се предоставят социални услуги, съгласно чл.36, ал. 2 от ППЗСП, както следва:
 Преходно жилище;
 Център за обществена подкрепа;
 Център за настаняване от семеен тип 1;
 Център за настаняване от семеен тип 2;
 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания;
 Център за работа с деца на улицата.
Социалните услуги в КСУДС „Лудогорие“ за 2019г. се предоставят на І, II и ІІІ
етаж в сграда, имот публична общинска собственост с местонахождение гр. Исперих,
община Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски“ № 72, квартал 29 УПИ І по
регулационния план на града, Акт №6388/04.04.2017 г. и Акт №4758/03.12.2010 г. за
публична общинска собственост.
Всяка социална услуга разполага със собствено самостоятелно пространство, което
включва нужния вид и брой помещения, в зависимост от вида на услугата: спални
помещения, дневна, трапезария, кухня, офис на екипа, санитарни и складови помещения,
игротеки, зали за занимания, срещи, консултации и обучения. Помещенията са
оборудвани и обзаведени според спецификата на работа с клиентите. Материалната база
на всяка услуга гарантира качество на предоставяне на услугата и ефективна работа с
нейните потребители.
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В сградата, където се предоставят услугите е осигурена денонощна вътрешна и
външна охрана, посредством изградена система за видеонаблюдение и длъжностни лица,
осъществяващи пропускателния режим през светлата част на денонощието.
За 2019 година КСУДС „Лудогорие“ има утвърдена численост на щатния персонал
54 щата, от които 35 специалисти за работа с деца: социални работници, педагози,
психолози, логопед, рехабилитатор, възпитатели, трудотерапевти и др. и 19 щата:
административен и помощно-обслужващ персонал, част от които са общи длъжности за
всички услуги. Всички, работещи в Комплекса отговарят на изискванията за степен на
образование и квалификация и текущо получават допълнителна квалификация и обучение
в съответствие със спецификата на длъжността.
Социална услуга
ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ
Преходно жилище е социална услуга в общността с капацитет 8 младежи / девойки и
е предназначена за:
 Младежи и девойки над 15 -годишна възраст, с дълъг институционален престой, за
които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до
семейната среда;
 Младежи и девойки от общността, които са над 15- годишна възраст, но поради една
или друга причина се налага да ползват социална услуга от резидентен тип, поради
невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната среда.
Социално - педагогическата работа в „Преходно жилище“ е насочена към
компенсиране на дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от
продължителния институционален престой. Социалните работници подпомагат
младежите и девойките да придобият чрез практическа дейност необходимите за
самостоятелно живеене социални и битови умения.
През 2019 г. в Преходно жилище има 3 нови настанявания - на 2 младежи и 1
девойка от ЦНСТ към КСУДС „Лудогорие”.
В края на периода в услугата има 8 случая.
През 2019 г. в услугата работи екип от 4 социални работници. При необходимост
потребителите на услугата се консултират от психолог, работещ в КСУДС „Лудогорие”. В
поддръжката на хигиената в пространството помощ оказва домакиня.
Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
От месец януари 2019 г. до момента Центъра за обществена подкрепа работи в
услуга на хората в общността, консултиране и намиране на адекватни решения за
задоволяване на нуждите им. Насочване за ползване на услугата става чрез:
 Наличие на направление или административна заповед от ДСП гр. Исперих;
 Подадено заявление за ползване на услугата до Управителя на КСУДС от
самите клиенти при идентифицирана нужда от подкрепа без направление или
заповед от ДСП;
 Други институции и организации, като МКППБМН, Детска педагогическа стая,
полиция, съд и прокуратура.
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Насочването и приемането на деца и семейства за ползване на услугата се
извършва целогодишно в рамките на утвърдения капацитет. Към настоящият момент
капацитета на услугата е 40 потребители. Видовете социални услуги, които се предлагат
са:
1. Повишаване на родителският капацитет;
2. Превенция на изоставянето;
3. Превенция на насилието;
4. Превенция на отклоняващото се поведение;
5. Превенция на отпадане от училище;
6. Оценка на риска,оценка на родителския капацитет;
7. Психологическа подкрепа;
8. Логопедична подкрепа;
9. Дейности в следосиновителният период;
10. Дейности в слединтеграционният период;
11. Деинституциализация и реинтеграция на деца от специализирани институции.
Общият брой на потребителите, ползващи услугата ЦОП за периода 01.01.201931.12.2019 e 78 бр.
В Центърът за обществена подкрепа работят 6 специалиста: четирима социални
работника, психолог и логопед.
Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1
ЦНСТ за деца без увреждания-1 е социална услуга-резидентен тип, която
осигурява жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, изведени от
семействата им.
С помощта и подкрепата на социалните работници се предоставя
комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните потребности на децата, насочени към
развиване на социалната компетентност и подготовка за самостоятелен живот,подкрепа в
образованието, развиване на способности за организиране на свободното време,
професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с
биологичното семейство и формиране на собствена идентичност.
Капацитетът на Центъра е 15 деца. През 2019 г. услугата ЦНСТ се ползва само от
деца без увреждания, на възраст от 3 до 18 години. Деца под 3 години могат да бъдат
настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или
сестри.
В някои случаи, по преценка на настаняващия орган, се допуска продължаване
ползването на услугата и на младежи, навършили 18 години, до завършване на средното
образование.
През 2019 г. в ЦНСТДБУ-1 настанените деца с административна заповед на
Дирекция “Социално подпомагане“ са 15.
В края на периода услугата се ползва от 13 деца.
Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-1 се състои от 5 социални
работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1
психолог, провеждащ почасова работа с децата, 1 логопед и 1 домашен помощник.
Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 2
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ЦНСТДБУ-2 е социална услуга - резидентен тип, която осигурява жизнена среда
за пълноценно развитие на деца, изведени от семействата им. С помощта и подкрепата на
социалните работници се предоставя комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните
потребности на децата насочени към развиване на социалната компетентност и
подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване на способности
за организиране на свободното време, професионално ориентиране и обучение,
възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране на
собствена идентичност.
Услугата е предназначена за деца на възраст от 3 до 18 години. В някои случаи по
преценка на настаняващия орган, се допуска продължаване ползването на услугата и на
младежи навършили 18 години, до завършване на средното образование.
През 2019 г. в ЦНСТДБУ-2 има 15 случая.
В края на периода услугата се ползва от 12 деца.
Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-2 се състои от 5 социални
работници, с необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 психолог,
провеждащ почасова работа с децата, 1 логопед и 1 домашен помощник.
Социална услуга
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания е социална услуга за
предоставяне на дневни грижи, мобилна почасова услуга за деца до 18 години и техните
семейства, младежи до 35 години, ползватели на социалната услуга Център за настаняване
от семеен тип за деца и младежи с увреждания и потребители от общността.
Услугата ДЦДМУ е с капацитет 30 места. Работи се с 2 групи:
- 1 група – работа с деца с увреждания от 3 до 18 год.възраст
- 2 група – работа с лица с увреждания от 18 до 35 год.възраст
В ДЦДМУ се осигуряват:
– здравни и физически потребности на потребителите;
- психологическа подкрепа;
- логопедична терапия;
- работа с възпитатели;
- рехабилитационна подкрепа;
- социално консултиране;
- медицински контрол;
- мобилна работа.
Екипът на ДЦДМУ към КСУДС “Лудогорие“ гр.Исперих се състои от: социални
работници – 2, възпитатели – 2, детегледачи – 2, логопед – 1, психолог – 1, медицинско
лице -1, кинезитерапевт – 2, шофьор – 1.
През 2019 година услугите на ДЦДМУ са ползвали 32 потребителя.
Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА
Основната цел на Центъра за работа с деца на улицата е свързана с превенция на
попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и
интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа
с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и
санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.
Капацитетът на услугата е 20 потребителя.
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От 01.02.2019 г. Центърът за работа с деца на улицата към КСУДС ”Лудогорие”
гр.Исперих работи по следните направления:
10.
Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и
техните семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните
отношения;
11.
Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки
според сезона, санитарно-хигиенни услуги;
12.
Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп
до здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за
осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани
прегледи/консултации на децата;
13.
Психологическа подкрепа на деца и техните семейства;
14.
Училищна подкрепа – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни
обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици,
професионално ориентиране и пред-професионална подготовка;
15.
Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална
изява на способностите на всяко дете;
16.
Мобилна работа (социална работа на терен), за идентифициране,
локализиране на децата на улицата, предоставяне на изнесени услуги, насочване
към ЦРДУ;
17.
Консултиране, придружаване, посредничество на детето, както и на
неговите родители, друг законен представител на детето и/или членове на
разширеното семейство;
18.
Административни услуги – оказване съдействие на децата и техните
родители при издаване на документи за самоличност, за записване в училище,
при търсене на работа (за децата над 16 г. и за родителите), съдействие при
контакти с институции.
През 2019 г. услугите на ЦРДУ са ползвали 25 потребители.
В Центъра през отчетната година са работили двама социални работника, двама
педагози, психолог на половин щат и арт терапевт на половин щат, медицинско лице и
хигиенист.
 През отчетния период се предоставя и социалната услугата Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 места. Тя
стартира на 05.01.2015 г. по Проект "Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез
предоставяне на социални услуги в Община Исперих", финансиран със средства по ОП
"Развитие на човешките ресурси 2007-2013г. „Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 „Да
не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в
общността” .
Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал с
развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите.
Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна нормативна база, правила,
процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в съответствие
със законовоопределените критерии и стандарти.
Изграждането на този център позволи да се повиши качеството на живот на деца и
младежи от институции и уязвими групи от населението чрез подобряване на достъпа им
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до алтернативни грижи и услуги в среда, близка до семейната и в общността на
територията на община Исперих.
В края на периода услугата се ползва от 13 потребители.
 От 11.12.2015 г. Община Исперих е партньор по проект „Приеми ме 2015”BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” със сключено партньорско
споразумение между Община Исперих и Агенцията за социално подпомагане. Проектът
е с продължителност до месец декември 2020 г. и с цел устойчивост е заложено
преминаване към държавно делегирана дейност.
На 01.09.2016 г. е подписан Анекс към партньорското споразумение за въвеждане
на нов модел спрямо, който екипа по приемна грижа преминава от общински в областен
модел на функциониране. Един социален работник от областния екип по приемна грижа е
с изнесено работно място в гр. Исперих и работи пряко с приемните семейства в община
Исперих.
През 2019 г. не са утвърдени нови приемни семейства в община Исперих. През
годината е постъпило едно заявление от кандидат приемно семейство, което в хода на
работа промени решението си и декларира отказ. Общия брой действащи семейства в
общината са 14. Към момента са ангажирани 11 семейства с настанени в тях 12 деца.
Броят деца в риск преминали през приемната грижа за 2019 г. са 19, като от тях осиновени
са 4, а върнати в биологичното си семейство 3.
 Домашен социален патронаж в гр. Исперих предоставя социални услуги,
които се извършват в обичайната домашна среда. Предлаганите социални услуги са:
 Доставяне на храна;
 Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от
патронирания;
 Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност
или тежко заболяване;
 Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и
занимания в дома или извън него;
 Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа
необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и други със
средства на лицето;
 Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК;
 Други.
ДСП – Исперих предоставя услугата доставка на храна, включваща супа, две
основни ястия- постно и месно, десерт и хляб в град Исперих и селата с. Лъвино, с.
Къпиновци, с. Подайва, с. Духовец, с. Средоселци, Тодорово, Делчево, Печеница и с.
Китанчево.
 През отчетния период Община Исперих реализира и дейности по операция
„Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002, финансирана по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, Фонд за
Европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица. Услугата от месец май 2017 г. с
увеличен капацитет от 90 потребители на 140, като всеки един получава в работните дни
супа, основно ястие и хляб при дневен оклад 2,50 лв. При неусвоени средства се добавя и
десерт за всеки потребител.
Домашен социален патронаж ежедневно приготвя и обяд за пациенти от МБАЛ
„Исперих“ ЕООД , които варират между 30-90, а за почивните дни осигурява суха храна.
През 2019 год. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 468 лица, от
които 281 потребители на ДСП и 187 лица, ползващи услугата „Топъл обяд“.
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 В периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. Община Исперих предоставя
социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ по сключено Споразумение
№ ФС01-0724/ 28.12.2018 г., между Агенция за социално подпомагане и Община Исперих,
относно изпълнение на чл. 19 от Постановление № 344 от 21.12.2018 г. на Министерския
съвет.
Усвоените средства при изпълнение на Споразумението са 330 814 лв.
 От 01.09.2019 г. стартира изпълнението на Закона за личната помощ. Към
31.12.2019 г. ползвателите на механизма за лична помощ в община Исперих са 104 лица,
отговарящи на една от следните целеви групи:
 хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на
увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на
увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен
на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
Усвоените средства до края на годината са 201 856 лв.
Мярка 3.4. Продължаване на инициативите за социално включване, достоен
живот и пълноценна заетост на групите в неравностойно положение
1.1.Мерки срещу отпадането на учениците и задържането им в училище
Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и честата смяна на
местоживеенето са сред основните фактори за незаписването на децата и учениците в
учебните заведения и ранното им отпадане от образователната система.
В изпълнение на Постановление № 100 от 08 юни 2018 г. за създаване и
функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане,
включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, през 2019 г. общината
отново беше разделена на 7 района. Със заповед на кмета на Община Исперих бяха
определени представителите на общинската администрация за участие в екипите по
обхват. За учебната 2019/2020 г. всички учебни заведения излъчиха педагогически и
непедагогически лица за включване в мултидисциплинарните екипи.
След успешното внедряване на информационната система „Посещаемо и безопасно
училище“ ангажираните институции имат възможността да обменят информация по
изпълнението на дейностите.
Действията на екипите през годината бяха насочени към повторно записване и
реинтегриране в образователната система на отпаднали през предходни години ученици и
към установяването на потребностите от подкрепа, която да подпомогне задържането им в
училищата и детските градини. Общо са обходени 92 адреса на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст.
Една от дейностите на МКБППМН - Исперих беше насочена към приобщаване на
“деца в риск“ към училищната среда. За реализирането й МКБППМН – Исперих работи
съвместно с училищните ръководства и с училищните комисии за превенция на
противообществените прояви при ученици. Организирани са беседи с учениците на теми
„Права и отговорности“ и „Необходимост от редовна посещаемост на учебно заведение“.
Обществените възпитатели проведоха консултации и срещи с родители на деца в риск, за
необходимостта от включване на децата им в образователната система.
С цел задържане на учениците в образователната система и повишаване на
мотивацията им за участие в училищния живот, във всички училища от общината се
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проведоха допълнителни извънкласни и извънучилищни дейности.
1.2.Политики спрямо слетите и маломерните паралелки
Отрицателната демографска статистика и миграционните процеси са основните
причини за намаляване на броя учениците в общината. В началото на новата учебна
година бяха утвърдени 34 маломерни паралелки, от които 4 са слети. С решение на
Общински съвет – Исперих са предвидени допълнителни средства в размер на 29 435,40
лв. за подпомагане на финансовото обезпечаване на учебния процес в училищата в
с.Китанчево и с.Тодорово.
1.3.Решаването на проблемите на деца, за които българският език не е майчин
Недоброто владеене на езика е често срещан проблем сред децата и учениците, за
които българският език не е майчин. Този дефицит е предпоставка за редица други
проблеми – затруднена комуникация и социализация, невъзможност да бъде усвоен
преподаваният материал и повишен риск от преждевременно напускане или отпадане на
деца и ученици от училище.
През 2019 г. училищата и детските градини от общината получиха допълнителни
средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. В част от учебните заведения тези
средства се предвидени за назначаване на образователни медиатори, а в други се
организират допълнителни модули за деца, които не владеят българският език. В шестте
детски градини, където имаме съсредоточени деца от уязвими групи се планират и
изпълняват допълнителни педагогически ситуации от педагог, назначен за целта.
Чрез прилагането на иновативни подходи педагогическите кадри успяват да променят
съществуващия модел и начина на мислена сред уязвимата общност. Иновативните
методи допринасят за засилване на мотивацията за включване на деца и родители от
етническите малцинства в училищния живот. Допълнителните занимания спомагат за
формирането на социални и граждански компетентности, както и повишават
образователните резултати на уязвимите ученици.
През отчетената година в учебните заведения, функциониращи на територията на
общината, създадените екипи за личностно развитие определяха риска от обучителни
затруднения и необходимостта от предприемане на подкрепящи мерки при деца в риск.
След ранното оценяване на индивидуалните им потребности се изпълняваха конкретни
дейности за обща подкрепа за личностно развитие, съгласно Наредбата за приобщаващото
образование Част от дейностите по обща подкрепа в детските градини се изпълняват от
психолог, работещ по график.
През 2019 г. Община Исперих приключи изпълнението на проект „Образователна
интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих” по Оперативна
Програма „Наука и образование за интелигентен растеж.”. Проектните дейности се
реализираха в седем училища и целяха създаване на условия за по-добра и успешна
социализация на учениците от етническите малцинства. В изпълнението на голяма част от
предвидените мероприятия активно участваше и родителската общност. Проектът е на
стойност 345 353,33 лв. и се изпълняваше в партньорство с ОУ ”Христо Ботев”
гр.Исперих и Асоциация ”Интегро”.
Реализираха се и 5 проекта по НП “Развитие на системата на предучилищното
образование“, които също бяха насочени към деца, застрашени от отпадане от
образователната система.
От началото на учебната 2019/2020 г. детските градини от община Исперих се
включиха в изпълнението на проектни дейности по проект „Активно приобщаване в
системата на предучилищното образование“ на МОН.
През изминалата година Община Исперих започна изпълнението на проект
„Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в
община Исперих” по ОПРЧР и ОПНОИР, който е с продължителност 21 месеца. Проектът
се изпълнява в партньорство със Сдружение „Асоциация Интегро“ гр.Разград,
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Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” гр.Исперих, Детска
градина „Слънце” гр.Исперих и с подкрепата на асоциираните партньори: Агенция по
заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция и
Министерство на образованието и науката. Проектното предложение по ОПРЧР включва
дейности по активиране на икономически неактивни лица и мотивиране за активно
поведение на пазара на труда; включване в заетост на лица от целевата група; подобряване
достъпа до социални и здравни услуги; развитие на местната общност и насърчаване на
гражданското участие; изграждане на капацитет за създаване на среда, благоприятстваща
интеграцията на маргинализирани ромски общности.
Проектното предложение по ОПНОИР включва дейности във всички училища на
територията на общината по допълнително обучение по български език за учениците, за
които българският език не е майчин; допълнителни занимания със застрашени от отпадане
от училище ученици от етническите малцинства; подкрепа на ученици от етническите
малцинства за продължаване на образованието в гимназиален етап и за успешно
завършване на средно образование; насърчаване участието на родителите в
образователния процес; работа с родителите от етническите малцинства, които
възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия; работа с родители за
разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и
културна идентичност.
1.4. Интегриране на деца със СОП
По данни на директорите на детските градини и училищата децата и учениците със
специални образователни потребности, интегрирани в образователните институции са 87.
На 22 деца и ученици допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на
РЦПППО - Разград, а на останалите се осигурява от специалистите на училищата.
В програмите за подкрепа на личностното развитие на всички училища и детски
градини в община Исперих са разработени мерки за пълноценното включване на ученици
и деца със специални образователни потребности и хронични заболявания в училищната
среда.
С реализирането на професионални паралелки в Центъра за специална образователна
подкрепа към ПГСС ”Хан Аспарух се стремим да създадем подкрепяща образователна
среда за ученици с увреждания. Ученици със специални образователни потребности се
обучават по рамкова програма за професионално образование със степен на
професионална квалификация – първа. Професионалното им направление е производство
на храни и напитки, професия – работник в хранително-вкусовата промишленост, а
специалността –
хранително-вкусова промишленост. През новата учебна година
учениците в ЦСОП към ПГСС “Хан Аспарух“ са 6.
Мярка 3.5. Осигуряване на възможности за заетост на младежи, безработни лица и
групи в неравностойно положение, насърчаване на социалните предприятия
 На 20.09.2017 г. стартира изпълнението на Национална програма Национална
програма „Помощ за пенсиониране” за период от две години до 20.09.2019 г., като
целта й е подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни
лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ. По програмата е
назначено едно лице.
Общата стойност на програмата е 16 753,18 лв.
 На 22.03.2019 г. стартира изпълнението на Национална програма Национална
програма „Помощ за пенсиониране” за период до 28.02.2021 г., като целта й е подкрепа
за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които
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активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ. По програмата е назначено едно лице.
Общата стойност на програмата е 16 023,12 лв.
 В периода от 01.02.2019 г. до 31.10.2019 г. включително по Национална
програма „Старт на кариерата” в Общинска администрация – Исперих е назначено
1 лице за срок от 9 месеца.
Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на
трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел
улесняване на прехода между образование и заетост.
Обект на Програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които
са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро
по труда”.
Общата стойност на програмата е 6 974,37 лв.
 От 03.06.2019 г до 02.12.2019 г., включително Община Исперих изпълнява
Регионална програма за заетост и обучение, по която са назначени 16 лица на 6 часов
работен ден за период от 6 месеца на длъжност „общ работник“, които работят по
утвърден график..
Дейностите по Програмата са насочени към подобряване състоянието на улиците,
парковете за отдих, зелените площи и гробищните паркове в гр. Исперих.
Общата стойност на програмата е 52 635,37 лв.
 От 01.06.2018 г. до 01.06.2020 г. по Национална програма „Заетост и
обучение на хора с трайни увреждания” в Общинска администрация – Исперих беше
назначено едно лице на длъжност: Специалист „Обществени поръчки“ за период от две
години.
Програмата цели осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по
труда” безработни хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст, като предпоставка
за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в
обществото.
Общата стойност на програмата е 14 592,48 лв.
 През 2018 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в
Общинска администрация – Исперих продължи трудовата си заетост едно лице,
назначено на длъжност: Младши специалист „Младежки медиатор” от 07.05.2015 г. до
31.12.2020 г.
Общата стойност на програмата е 47 204,13 лв.
 През 2018 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в
Общинска администрация – Исперих са назначени три лица на длъжност: „Организатор
обществено-полезен труд от 01.10.2018 г. до 31.12.2020 г.
Общата стойност на програмата е 49 249,62 лв.
 През 2018 г. със срок до септември 2019 г. по Проект BG05М9ОP001-1.028-0001
„Работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд са назначени 59
лица на длъжност „Работник, озеленяване“ за срок от 12 месеца.
Целта на проекта е насочена към преодоляване на регионалните диспропорции на
пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица (вкл.
от неравностойно положение на пазара на труда), от райони с високо равнище на
безработица. Цел на проекта е и повишаване на икономическата активност, както и
подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица и активиране на
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неактивни лица чрез предоставяне на възможности за включване в различни форми на
обучения и заетост.
Обща стойност на проекта: 339 102,05 лв.
 По Проект BGО5М90PО01-1.010-0001 „Обучения и заетост”, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд в Общинска администрация – Исперих, през 2018
и 2019 г. са наети 160 лица на следните длъжности:
 15 лица на длъжност „Общ работник“;
 25 лица на длъжност „Работник, озеленяване“;
 40 лица на длъжност „Чистач/ Хигиенист“;
 30 лица на длъжност „Портиер“
 50 лица на длъжност „Работник, поддръжка“
Целта на Компонент ІІ по проект "Обучения и заетост" е интегриране на
неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30
години), регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.
Обща стойност на проекта: 2 462 820,60 лв.
 По Проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост на младите хора”,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в Общинска администрация –
Исперих, през 2019 г. са наети 10 лица на длъжности „Общ работник“ за период от две
години.
Целта на Компонент ІІ по проект "Обучения и заетост на младите хора" е
интегриране на неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст до 29 г.,
регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.
Обща стойност на проекта: 164 968,80 лв.
Мярка 3.8. Прилагане на метода „учене през целия живот” за повишаване на
образователното равнище и квалификацията на възрастни лица
С цел повишаване на мотивация и надграждането на професионалните си
компетентности педагогическите специалисти от детските градини в община Исперих
през изминалата година участваха в следните курсове и обучения:
 „Ранно оценяване от риска по проблеми в развитието и обучението на тригодишни
деца със скрининг тест“, Институт за изследване на населението и човека;
 „Планиране, организиране и контрол в обучението по БДП, РУО - Разград;
 „Добри хигиенни практики.Система за управление безопасността на храните.
НАССР – основни принципи и документиране. Изисквания към всяка организация
подлежаща към хранителната верига. Промяна в нормативните документи“,
 Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда СНЦ „Образование без
граници БГ-2012“;
Учителите и директорите от училищата също участваха в редица вътрешноучилищни
и извънучилищни квалификации на регионално и национално ниво.
За трета поредна година по случай 24 май - Деня на българската просвета и култура и
на славянската писменост Община Исперих награди отличници-абитуриенти и ученици с
постижения.
На официална церемония дългогодишни учители, културни дейци и общественици с
огромен принос за развитие на образованието и културата в община Исперих бяха
удостоени с почетния знак на град Исперих.
През 2019 г. учебните заведения от община Исперих участваха в изпълнението на
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дейности по следните национални програми:
 НП “Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от
системата на предучилищното и училищното образование“ – ПГ „Васил Левски“
гр.Исперих, ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва, ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих, ОУ
„Христо Ботев“ с.Китанчево, ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих, ОУ „Н.Й.Вапцаров“
с.Вазово, ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово, ДГ „Слънце“ гр.Исперих, ДГ „Мечо
Пух“ гр.Исперих, ДГ „Първи юни“ гр.Исперих, ДГ „Кокиче“ с.Йонково и ДГ
„Радост“ с.Свещари;
 НП „Успяваме заедно“ – ДГ „Слънце“ гр.Исперих, ДГ „Дора Габе“ с.Лудогорци и
ДГ “Радост“ с.Подайва;
 НП “Заедно за всяко дете“ – ОУ “Отец Паисий“ с.Подайва;
 НП „Без свободен час“ – ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва;
 НП „Иновации в действие“ – ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово;
 НП „Заедно в грижата за ученика“ – ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци и ОУ „Васил
Левски“ с.Тодорово;
 НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на
предучилищното и училищното образование“ – ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих,
ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих, ПГ „Васил Левски“ гр.Исперих, ОУ
„Н.Й.Вапцаров“ с.Вазово, ПГСС „Хан Аспарух“, гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев“
с.Лудогорци, ОУ „Отец Паисий“ с.Подайва, ОУ „Васил Левски“ с.Подайва;
 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Подкрепа за целодневно обучение на учениците“ – ОУ „Отец Паисий“
с.Подайва;
Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки “
– ПГ „Васил Левски“ гр.Исперих и ПГСС „Хан Аспарух“ гр.Исперих.
През 2019 г. бяха обезпечени с безплатни познавателни книжки, учебници и учебни
помагала децата от подготвителните групи в детските градини и учениците от I до VII
клас във всички учебни заведения от община Исперих.
През изминалата година Общинска администрация - Исперих осигури
организационните предпоставки и условия за детското и ученическото хранене и за
здравното обслужване на деца и ученици. С цел подобряване на качеството и
разнообразието на храната, детските градини и училищата реализираха проектипредложения по училищните схеми на Държавен Фонд „Земеделие“.
През годината продължи и дейността на разкритата трапезария от БЧК - „Топъл обяд
“ в ПГСС “Хан Аспарух“ Исперих. 18 ученици в неравностойно положение ползваха
услугата.
Училищата и детските градини от общината изпълниха и дейности за подпомагане на
физическото възпитание и спорта по Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 г. за
определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на
общините.
Приоритетна област 4. Ресурси и продукция
Общинското икономическо развитие следва да се основава на устойчиво използване
на природните ресурси. Предвидено е осигуряването на адекватното управление на
отпадъчните води и отпадъците. Необходимо е поддържане чистотата на почвите за
реализиране на висока и разнообразна селскостопанска продукция. Силен принос за
баланса между опазването на ресурсите и увеличаването на продукцията дават и
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практиките за повишаване на енергийната ефективност, използване на възобновяеми
източници и въвеждането на технологични иновации за по-малък екологичен отпечатък на
производствата.
Мярка 4.5. Оптимизиране на транспортната система в общината при
осигуряване на достъпен обществен транспорт и условия за разнообразни форми на
придвижване (автомобилно, пешеходно, велосипедно)
През изминалата година след отправено мотивирано искане, Министерството на
образованието и науката предостави нов училищен автобус на Община Исперих за
осигуряване на безплатен транспорт на деца и ученици. С решение на Общински съвет –
Исперих ОУ “Христо Ботев“ с.Лудогорци се определи за преимуществен ползвател на
новото моторно превозно средство.
Приоритетна област 5. Наследство и туризъм

ПРИОРИТЕТ: НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ

Приоритетната област въвежда идеята за баланс между опазването и изявата на
наследството и развитието на туризма. В този смисъл туристическите дейности са
инструмент за изява и популяризиране на местната идентичност, и обратно, културните
ценности и природните ресурси са фактор за икономическо развитие.
През 2019 г. Исторически музей - Исперих подготви и експонира няколко тематични
изложби с цел да информира и запознае жителите и гостите на община Исперих с
богатото културно-историческо наследство на града и региона:
10. Археологическа временна изложба „За мистериите на траките и виното“ във връзка
с деня на археолога – постери и представена анимация;
11. Изложба „Великденски яйца“;
12. Мобилна изложба „85 години с името на Хана” - подготвени табла със снимков
материл;
13. Мобилна изложба „Петя Йорданова – устрем от жарта на Лудогорието ” - табла
винил с текст и илюстрации;
14. Постерна изложба „Будителите на Исперихския край“ ;
15. „Изкуството на съвременната артфотография“ с автор Георги Деков;
16. „Археологическо лято 2019“;
17. „Царевични фантазии“;
18. Коледна изложба с изработени от деца украшения.
През 2019 г. ИМ – Исперих беше домакин и на четири гостуващи изложби:
5. Гостуваща изложба „Национално освободителните борби в Разград и региона“ от
РИМ Разград;
6. Гостуваща изложба „В света на приказките“ с автор Жанина Йорданова“ в
Етнографска къща – Исперих;
7. Мобилна изложба „Техниката у дома през първата полувина но ХХ век“ –
Национален политехнически музей – гр.София в Етнографска къща – Исперих;
8. Гостуваща изложба „Златният трън” от Исторически музей – Клисура, представена
в конферентната зала на ИМ-Исперих.
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Богатото минало на община Исперих беше представено от Исторически музей
Исперих и на значими национални форуми:
- С участие на щанда на Министерството на туризма в Международна
туристическа борса „Ваканция и СПА“ – гр.София през м. февруари 2019 г.;
- С участие на щанда на Министерството на туризма на Туристическо изложение
„Културен туризъм“ – гр.Велико Търново м. април 2019 г. и представена
мобилната изложба „Апогеят на гетската цивилизация – 30 години Тракийска
царска гробница”;
- С участие на щанд в туристическо изложение “Уикенд туризъм” и Фестивал на
туристическите забавления и анимации и с представяне на презентация на тема
„Апогеят на гетската цивилизация“ в гр.Русе – 16-18 май 2019 г.;
- Участие в научна конференция в чест на 65 годишнината на проф.Тотко
Стоянов - научен ръководител на археологическите проучвания на Тракийски
градски център „Хелис“ в АР „Сборяново“;
- Участие в международна конференция Европейският музей „Музеите на Чехия“
– Национален исторически музей гр.София и Посолство на Чешката република
в гр.София;
- Участие в Национална археологическа конференция в гр.Бяла обл.Варна;
- Участие в научна конференция „Преглед на музейните анимации“ с доклад и
представяне на анимацията „Тайната на качамака“ в гр. Шумен 18-19 септември
2019 г.;
- Участие в научна конференция „Музеите на Египет“ гр.София.
В рамките на Дните на културно-историческото наследство през м. октомври 2019
г.
бяха организирани и проведени следните мероприятия от Исторически музей Исперих:
- Панаир на царевицата с детски игри;
- Надиграване на танцови клубове от гр.Бяла обл.Варна, с.Бабук обл.Силистра и
и от град Исперих;
- Кулинарна изложба;
- Детски карнавален костюм „Царевичко и Царевичка“.
ПРИОРИТЕТ: КУЛТУРА

На територията на община Исперих развиват дейност 24 читалища, които
задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на
културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ.
През 2019 г. по-активни в своите дейности бяха представители на НЧ “Съзнание
1891“ гр. Исперих, които работиха по следните направления:
УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

 Школа по изобразително изкуство с преподавател Георги Деков. Сформирана с цел
обучение по изобразително изкуство и алтернативно осмисляне на свободното
време на децата до месец май 2019 г., а от м. октомври е сформирана Арт школа
„Приложно изкуство“ с преподавател Жанина Йорданова;
 Детска музикална школа с класове по пиано и китара с музикален ръководител
Сийка Русева.
ЛЮБИТЕЛСКО – ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ:
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 Танцова формация „Исперихче” с хореограф Росен Богданов, корепетитор Иван
Любомиров, която обхваща ученици от 3 възрастови групи за музикално – танцова
подготовка и изява;
 Детска формация за Хип-хоп танци с инструктор Назифе Щерева;
 Балетна формация „ФОРТЕ” с преподавател танцово изкуство в занимания по
интереси Милена Милева;
 Детска вокална формация „Теменуга” с музикален ръководител Виолета Чикова Богатска;
 Смесен хор за туристически и патриотични песни „Лудогорско ехо” с диригент
Виолета Чикова-Богатска, корепетитор Йордан Иванов;
 Група за народни песни „Ахинора” с ръководител Донка Павлова, корепетитор
Величко Стоянов;
 Клуб „Бит и традиция” до м. май 2019 г.с ръководител Цветалин Цветанов;
 Любителски театър „Борис Илиев“ с преподавател Енита Василева;
 Кръжок „Художествено слово“ с преподавател Румяна Неделчева;
 Клуб по карате /джудо с инструктор Лъчезар Антонов;
 Група за руски и популярни песни с музикален ръководител Миланка Михайлова,
корепетитор Величко Стоянов;
 Група за народни танци – начинаещи /възрастни/ с хореограф Ивет Младенова,
корепетитор Иван Любомиров;








През отчетената година читалището беше организатор на няколко културни изяви:
Възстановки за „Димитровден”, „Мълчан хляб - Благовещение” и „Лазаровден”;
Самостоятелни продукции на школи и формации;
Фестивал на хвърчилата „Полети с мен”;
Празничен концерт на руската песен гр. Исперих;
Празничен концерт по случай Деня на народните будители;
Коледен концерт и Коледен базар за ръчно изработени изделия на ученици и
местни творци;
Летни ателиета по изкуствата „Знам и мога” гр. Исперих,
проведени с
безвъзмездната помощ на доброволците: Георги Деков, Миланка Михайлова,
Жанина Йорданова и други.

През изминалата година читалищата по селата изпълняваха предимно библиотечноинформационни дейности и основно отбелязваха селищни, религиозни и национални
празници.
През 2019 г. с одобрен проект на Министерство на културата - "Българските
библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" е обновен библиотечния
фонд на библиотеката към НЧ „Самообразование 1930" село Делчево. Финансовата
подкрепа, която получи културната институция е в размер на 1198,99 лева и са закупени
общо 135 библиотечни документи – книги.
Един от основните проблеми пред читалищата в общината е амортизиралата
материална база. Сградите на читалищата се нуждаят от ремонтни дейности, за които
читалищните настоятелства не могат да отделят средства. Община Исперих търси
решения на съществуващите проблеми чрез финансиране със средства от фондовете на
Европейския съюз.
През 2019 г.приключи изпълнението на проект„Запазване на духовния и културен
живот на населението, чрез ремонт и оборудване на читалище „Съзнание 1891“ в
гр.Исперих“, финансиран по подмярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони
2014-2020 г.
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Изпълнени бяха мерки за енергийна ефективност в двете крила на читалищната сграда
(източно и южно), в които се помещават музейната експозиция, ритуалната зала и
изложбената зала. Стойността на проекта е 344 935,82 лв.
От самото си създаване до сега Централна общинска библиотека „Петя Йорданова“
заема своето важно място в културния и образователния живот на града и региона.
През 2019 година броят на новонабавените заглавия е 1988 и са на стойност 18 345,26
лв., като 1395 библиотечни документи на обща стойност 13 994.89лв. са набавени в
резултат на спечелени и реализирани два проекта към Министерство на културата по
Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” –
2019г. Всички новополучени заглавия са въведени в електронния каталог, а паралелно с
това продължи поддържането и на традиционните каталози.
През изминалата година са абонирани 16 заглавия - периодични издания на стойност
1104,82 лв, които ежегодно се обработват.
Физическата култура и спортът в съвременния свят играят важна роля в развитието на
обществото и оказват влияние върху качеството на живот на всеки отделен човек.
ПРИОРИТЕТ: СПОРТ
Масовият спорт, спортът в училище и детско-юношеският спорт в общината са
необходими и задължителни компоненти в управленската ни програма.
За развитието на спорта Община Исперих оказва финансова помощ на регистрираните
спортни клубове. Средствата, които бяха отделени от бюджета през изминалата година за
спортно-състезателна дейност са 60 000лв.
На територията на община Исперих през 2019 г. развиваха дейност следните клубове:
№

Наименование на клуба

Вид спорт

1.

СНЦ "Футболен клуб Левски - Подайва"

футбол

2.

СНЦ "Футболен клуб Стара сила"

футбол

3.

СНЦ “Училищен спортен клуб Ханове – 2018г. “

училищен спортен клуб

4.

СНЦ "Футболен клуб Стрела"

футбол

5.

СНЦ "Спортен клуб по борба Осман Дуралиев"

борба

6.

СНЦ "Колоклуб Димитровец - Исперих"

колоездене

7.

СНЦ "Волейболен клуб Хан Аспарух"

волейбол

8.

СНЦ "Адреналин в кръвта"

мото клуб

9.

СНЦ "Училищен спортен клуб Васил Априлов"

училищен спортен клуб

10.

СНЦ "Спортен клуб по тенис на маса Исперих"

тенис на маса

Проведените спортни мероприятия през 2019 г са:
 Ученически игри 2018/2019 година – общински турнири;
 Европейски ден на спорта в училище;
 Традиционни септемврийски конни надбягвания и народни борби;
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 Турнири по борба, волейбол, футбол и тенис на маса;
 Награждаване на най-добрите спортисти за 2019 г.
Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки
Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки
През отчетния период продължи успешното сътрудничество между Община Исперих
и СНЦ „МИГ – Исперих“. В поредица от срещи и разговори бяха изяснени найналежащите нужди на общината, които биха могли да се удовлетворят чрез реализирането
на няколко проекта по подмярка 7.4 на Стратегията за местно развитие. В резултат
приключи проектирането на няколко инфраструктурни обекта. Към момента общината е в
очакване да бъде обявен 1-ят прием по подмярка 7.4, за да кандидатства с три от готовите
проекти:
4. Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община
Исперих (М.Поровец, Беленци, Лудогорци, Г.Поровец и Лъвино) на обща стойност
200 009,19 лв. без ДДС
5. „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр.Исперих“. По
проекта ще се оформят 4-ри зони за отдих:
 В УПИ I, кв. 150 (площ между ул. „Хр.Ботев“ и ул.„Лудогорие“) ще се
изгради кът за игри и отдих за деца от 0 до 12 г., както и удобна алейна
мрежа
 В УПИ I, кв.105 и кв.104 – детски кът с подходящи съоръжения, градинско
обзавеждане и засаждане на различни видове растителност.
 В УПИ I, кв.112 (т. нар. градинка до десятката) ще се изгради кът за фитнес
на открито с девет съоръжения, ще се благоустрои района с градинско
обзавеждане и енергоспестяваща осветителна инсталация.
 В УПИ I, кв.44 (района зад р-нт Трамонто) ще се обособи кът за фитнес на
открито с 6 вида съоръжения и градинско обзавеждане.
6. „Изграждане и възстановяване на зона за спорт в УПИ IV, кв.138 (ГРАДСКИ
СТАДИОН) на обща стойност 327 604,83 лв. без ДДС. По проекта ще се изгради
мултифункционална площадка и ще се обнови лекоатлетическата писта.
За втори прием по мярката ще се подготвят още две проектни предложения:
1.„Изграждане и възстановяване на зони за отдих в населените места на община
Исперих – с.Свещари, с.Тодорово, с.Йонково, с.Г.Поровец, с.Лудогорци, с.Подайва, с.
Вазово и с.Беленци.“ Ще бъдат изградени зони за отдих с кътове за игри за деца от 0
до 12 г. или кътове за фитнес на открито, според заявените предпочитания на
местното население.
2.„Преустройство и реновиране на покрит пазар и административната сграда към
него в УПИ I, кв.193 в гр. Исперих; Предвижда се изцяло нов облик. По всички
фасади ще се разположат нови пана от еталбонд, които ще играят ролята на жалузи.
Ще се обособят 3 подхода – 2 от източната страна и 1 от западната.
Административната сграда ще бъде цялостно топлоизолирана, ще се направи ремонт
на съществуващите тоалетни, ще се обособи и тоалетна за инвалиди.
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И
ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР
III. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и
анализ на данни
Системата за наблюдение и оценка е предпоставка за успешната реализация на
общинския план за развитие. Чрез нея ОПР може да се адаптира към променящите се
условия, които влияят на общинското развитие. Системата обхваща отделните звена,
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извършваните от тях функции и последователността им във времето.
Целта на системата за наблюдение и оценка на ОПР е да се определи степента на
реализация на поставените пред плана стратегически цели и произтичащите от тях
приоритетни области за развитие и мерки към тях. Посредством това се следи до колко
общинският план съответства на моментните условия – икономически, социални,
политически, технологични и др. – и дали е необходима неговата актуализация.
Основните задачи пред системата са да предложи адекватно дефинирани дейности,
тяхното информационно обезпечаване, както и взаимодействието между всички
участващи структури. Част от системата за наблюдение е и публичното представяне на
резултатите от мониторинга.
Основните участници в системата за наблюдение и оценка са Общинския съвет на
община Исперих, Кмета на общината, специализираните дирекции и отдели в местната
администрацията, разнообразните институции, осигуряващи информация, всички
заинтересовани страни, професионалните общности и участващите експертни екипи.
Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие позволява
всеобхватно наблюдение на ОПР и точна оценка на неговите прогрес и ограничаващи
фактори. С Решение №385/11.06.2014 г. на ОбС - Исперих и Заповед №486/16.06.2014 г.
на Кмета на Община Исперих е определена работна група за наблюдение на ОПР 20142020, включваща представители на общинска администрация и общински съветници. С
Решение №436 от 21.12..2017 г. на ОбС - Исперих беше актуализиран състава на
работната група, предвид настъпилите промени в ръководството на община Исперих и
състава на ОбС – Исперих след проведените през м.октомври 2015 г. местни избори.
Предстои нова актуализация на състава на работната група във връзка с проведените през
м.октомври-ноември 2019 г. местни избори и променения състав на ръководството на
общината и на ОбС –Исперих.
Инструментът за обобщаване постигнатите резултати от ОПР са годишните
доклади, които се представят регулярно от кмета на общината. В този смисъл системата за
наблюдение и оценка на ОПР на община Исперих предвижда разработването на шест
доклада.
IV. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския
план за развитие през 2019 г., както и мерки за преодоляване на тези проблеми
Планът обхваща изключително разнородни дейности. Някои от тях излизат извън
пряката компетентност на Общината в управленски или финансов план и тяхното
изпълнение не е във възможностите единствено на Община Исперих.
За изпълнението на някои от заложените мерки е трудно набирането на необходимата
информация, както и определяне размера на вложените средства, тъй като същите се
изпълняват от различни институции и средствата са от различни източници на
финансиране.
Липсва актуална статистическа информация за 2019 г., необходима за изготвяне на
социално-икономическия анализ към Годишния доклад.
Повечето общински експерти подават навреме и в синтезиран вид необходимата
информация по заложените индикатори, съобразно ресора, за който отговарят. В този
смисъл при подготовката на настоящия доклад е използвана информация от годишните
отчети за 2019 г. на различните отдели и ресори на общината. Все още не функционира
система за наблюдение за набиране на информация и от частния сектор, НПО и др.
V. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на ОПР
Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане,
кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на
Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.
Главната цел на действията за прилагане на принципа за информация и публичност
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и на принципа за партньорство е да се осигури прозрачност и да се информират
заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на
местната политика за устойчиво развитие, относно очакваните резултати и ползите за
местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно
участие в процеса на реализация.
Мерките за популяризиране политиката на социално-икономическо, в частност
регионално развитие на общината, и по-широката публичност на изпълняваните политики
/програми, стратегии, проекти и дейности/ с обществено значим интерес ще се осигурят
чрез:
 повишаване на публичността по отношение отчетността на изпълнение на
ОПР
чрез публикуване на годишните доклади от изпълнението на ОПР, актуализациите му,
междинна и последваща оценка; доклади за изпълнението на отделните стратегически
документи и извършени техни оценки;
 периодично актуализиране на информацията на сайта на общината като
основен
източник за информация за развитието на общината и дейностите на общинската
администрация, свързани с изпълнение и отчитане на стратегическите политики, както и
документите, свързани с това изпълнение.
 Публикуване на сайта на общината на регистри с изпълнени проекти,
проекти в процес на изпълнение, планирани проекти;
 Ефективен канал за информация са и презентационните материали и
брошури,
които се залагат като средство за информация и публичност по проектите, които ще се
изпълняват и са включени в плана за реализация.
VI. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ОПР със секторните
политики, планове и програми на територията на общината
За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми
на територията на общината, мерките, които се предприемат са:
- провеждане на коригиращи действия на базата на предложения от
заинтересованите страни;
- разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните
комисии на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС;
- актуализиране на приетите от Общинския съвет – Исперих – наредби,
стратегии, концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и
мерките, предвидени в ОПР.
Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират
документите /стратегиите, програми, планове, наредби, правила/, които са свързани с
прилагането, изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в
правомощията на органите на местно самоуправление.
Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на
мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати
намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за останалия срок
от действието му.
VII. Мерки за прилагане принципа на партньорство
Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на община
Исперих. Благодарение на неговото приложение Общината ще може да реализира процеса
съвместно, комуникирано с партньорите, при вземането на решения и координирането на
техните изпълнения. В процеса на управление на политиките за регионално развитие са
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институции, организации, административни звена, общности (групи) от различни
юридически и физически лица, които имат конкретен интерес във връзка с реализацията
на публична политика/план и са нейни поддръжници или противници. С помощта на
партньорството може да се осъществи целенасочено взаимодействие между тях, което ще
гарантира успешното развитие на дейността.
Работата в партньорство не означава само информиране или консултиране. Преди
всичко означава съвместно вземане на решения и съвместни действия за изпълнение на
тези решения. Решения, които първоначално са общоприети от мнозинството партньори,
имат висока обществена подкрепа в процеса на реализацията
В допълнение, за прилагане на принципа на партньорство е препоръчително
засилване на сътрудничеството с местни сдружения с цел увеличаване на гражданското
участие в процеса по реализация на ОПР и останалите стратегически документи и
включване на всички заинтересовани страни чрез организиране на обществени
обсъждания, кръгли маси, форуми и други походящи форми на участие. В този смисъл
положителна практика е отличното партньорство и сътрудничество на общината с
Местната инициативна група, съвместно с която се планират приоритетните проекти за
програмен период 2014-2020 г, които ще се реализират на територията на община Исперих
.
През 2016 г. започна, а през 2019 г. продължи ползотворното партньорство на
община Исперих с Асоциация „Интегро“, гр.Разград във връзка с реализацията на
програма ROMACT, която е съвместна програма на Европейската Комисия и Съвета на
Европа и цели да подкрепи усилията на местните власти за пълноценна интеграция на
ромите и живеещите в сходна ситуация граждани. През 2019 г. започна реализирането на
пореден съвместен интегриран проект по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020
г.“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“,
VIII. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението
В Община Исперих е създадена сравнително добра организация за прилагане и
изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. от гледна точка на
съпоставимост между планирани и реализирани проекти и действия, вътрешен
мониторинг и контрол. През последните години Общината натрупа сериозен опит в
подготовката на проекти и административен капацитет за тяхното управление и отчитане.
Изборът на приоритетни за територията проекти и дейности се прави след съгласуване със
заинтересованите страни.
През 2019 г. са реализирани немалко дейности за подобряване условията и
качеството на живот на населението на общината и естетизация на градската среда,
въпреки ограничените финансови ресурси, забавянето в сключването на договори по
ПРСР, Община Исперих продължи успешно реализацията на одобрените проекти и
натрупа добра база данни с готови проектни предложения, с които да кандидатства през
2020 г. към Стратегията за водено от общностите местно развитие.
Необходимо е да продължат усилията за по-конкретно адресиране на социалноикономическите проблеми като се насърчи взаимодействието и координацията между
всички заинтересовани страни при изпълнението на приоритетите на Общинския план за
развитие.
Необходимо е също така:
 Осъществяване на дейности и мерки за обществено консултиране и информиране
относно политики, провеждани от общинската администрация
 по-ефективно прилагане на новите правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от
общ.администрация;
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Повишаване информираността на младите хора за перспективите в развитието на
общината, региона, фирмата, с което да се ограничи неопределеността на техните
очаквания за промените в заетостта и безработицата, с цел намаляване на
миграцията;
Осигуряване на благоприятен икономически микроклимат, привлекателност за
външни инвестиции и стимулирането на местно предприемачество, укрепване и
създаване на нови малки и средни предприятия



Активно сътрудничество между представителите на публичните институции и
бизнеса, изграждане на мрежи, местни и регионални обединения, междуобщински,
секторни, трансгранични, международни и др.;



Предприемане на последователни и взаимосвързани инициативи за по-активното
икономическо взаимодействие с останалите общини от региона;



Привличане вниманието на различни инвеститори за разкриване на нови работни
места, както и запазването на съществуващите;



Активна маркетингова и рекламна кампания за популяризиране на местните
дадености и привличане вниманието на потенциалните посетители на общината;



Активна политика за опазване и съхраняване на природното богатство, като се
активизират превантивните дейности, водещи до съхранение на екологията и
биологичното разнообразие;



Широко използване на алтернативните енергийни източници;



Подобряване на информационната осигуреност на всички институции и участници
в пазара на труда относно реалното състояние и тенденциите в развитието на
местната икономика и на пазара на труда в частност.

ТОЧКА 24 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община
Исперих за 2019 г.
Бейти Бекир –Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл.40, ал.3 от Закона за
защита на животните и обхваща периода 2018-2022 г.
Основна цел на програмата - е чрез прилагане на комплекс от мерки да се овладее
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих,
постепенно да се намали техния брой до количества, гарантиращи безопасността и
здравето на хората, комфорта на градската среда на Исперих.
Целта на приетите нормативи е установяване на контрол върху популацията от домашни
кучета и намаляване безстопанствените кучета, чрез поставяне на генерална стратегическа
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цел, под цели и прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт,
природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в
една обща посока – намиране на съвременно и хуманно решение на проблема.
Общината изпълнява целите на програмата чрез договор със:


Договор за предоставяне на чипове и ветеринарномедицинско обслужване на
кучета № 4/17.01.2019 г. с ветеринарен лекар д-р. Стоян Стоянов;

За залавяне, кастриране, чипиране и маркиране, ваксиниране, обезпаразитяване, издаване
и попълване на паспорт в Националната ветеринарно-медицинска система на
безстопанствени кучета, връщане на място, където са заловени съгласно чл.47, ал.3 от
ЗЗЖ.
Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал.1 т. 24 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Приема Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община
Исперих за 2019 г.
ІІ. 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.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за изпълнение на програмата за овладяване популацията на безстопанствените
кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община Исперих за
2019 г.
(Приета с Решение №534 по Протокол № 48 от 31.05.2018 г. на Общински съвет –
Исперих)
Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл.40, ал.3 от Закона за
защита на животните, в съответствие с изискванията на Глава Пета от закона за защита на
животните и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност по отношение
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на грижата за безстопанствените животни и начините за трайно намаляване на тяхната
популация и обхваща периода 2018-2022 г.
Необходимост от разработването и прилагане на програмата възникна в резултат на
значително нарастване броят на безстопанствени кучета в община Исперих, това е
сериозен проблем за обществото. Взетите мерки и изпълнените дейности са недостатъчни
за разрешаване на сериозния проблем с безстопанствените кучета в община Исперих.
Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания
поставени на България и останалите страни членки от Европейския съюз по отношение на
грижата и хуманното отношение към животните и конкретните механизми за овладяване
на популацията на безстопанствени кучета в населените места.
Общинският съвет Исперих приема Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Община Исперих и предвижда годишен
бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните.
Кметът на община Исперих организира изпълнението на програмата и ежегодно внася
отчета за изпълнението й пред изпълнителния директор на Българската агенция по
безопасност на храните, съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните.

Основна цел на програмата - е чрез прилагане на комплекс от мерки да се
овладее популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих,
постепенно да се намали техния брой до количества, гарантиращи безопасността и
здравето на хората, комфорта на градската среда на Исперих.
Целта на приетите нормативи е установяване на контрол върху популацията от домашни
кучета и намаляване безстопанствените кучета, чрез поставяне на генерална стратегическа
цел, под цели и прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт,
природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в
една обща посока – намиране на съвременно и хуманно решение на проблема.

Генерална стратегическа цел – Постепенно ограничаване броя на
безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до брой, гарантиращ
безопастността и здравето на хората, комфорта на градската среда, след което да се
изтеглят и настаняват в приюти.
ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:











Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението
„безстопанствени кучета“;
Контрола върху отглеждането на домашните кучета;
Повишаване на чистотата на градска среда;
Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от Закона за
защита на животните;
Вземане на мерки за намаляване на храненето на безстопанствените кучета ,което
допринася за сформиране на големи глутници и повишаване нивата на агресивност;

Големият брой безстопанствени кучета води до:
Пренасяне на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза,
микроспория, демодекоза и др.;
Регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета;
Много хора се страхуват от кучета;
През нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите;
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Животните са една от причините за замърсяване на градската среда;
Тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат
животните;
Неефективните мерки за решаването на проблема са свързани с разходи, а в същото
време не се постигат реални резултати и се създава социално напрежение;
Кучетата страдат от различни болести, глад и студ;
Много от безстопанствените животни биват измъчвани, малтретирани и дори
убивани от граждани.
Причини за проблема










Липсата на контрол върху популацията на домашните кучета.
Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния
характер на проблема.
Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след
което се изоставят.
Собствениците на кучета не са подготвени за проблемите, съпровождащи
отглеждането на кучета, в резултат на което при възникнали трудности може да ги
изоставят.
Липса на адекватно и цялостно законодателство в областта на безстопанствените
животни.
Липсата на адекватни санкции и контрол върху собствениците на домашни кучета.
Липса на финансов ресурс за справяне с проблема.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА
ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и
връщане по места на не агресивни и здрави безстопанствени кучета.
1.1. Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно чл. 40в от Закона за
защита на животните в амбулатории от ветеринарни специалисти, с които Община
Исперих има сключени договори;
1.2. Обработката на безстопанствените кучета се извършва за тригодишен гратисен
период, съгласно Закона за защита на животните. Приоритетно се обработват женски
кучета;
1.3. Залавянето на безстопанствените кучета се извършва, съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона
за защита на животните;
1.4. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация /свободен лов, като от
дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст,
приоритетно женски/.
Програмата "кастриране - връщане" е проучена и прилагана в редица европейски страни, в
които съществува проблем с бездомните кучета /Италия, Гърция, Швейцария, Франция/
включително и САЩ. Практическите резултати са доказали, че този метод е високо и
трайно ефективен и в същото време в дългосрочен план води до спестяване на много
средства. Като причина се сочи, че в популация от стерилни животни, когато едно
животно умре поради някаква причина, няма да има друго, което да заеме неговото място
и това ще доведе до намаляване на крайния брой. Връщането на здрави и не агресивни
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животни на местата, от където са взети ще предотврати прииждането на други не
кастрирани и вероятно болни кучета от покрайнините на селищата и ще поддържа баланса
на популацията в рамките на приемливо за населението съжителство "оптимално
контролируем минимум".
Връщането на кастрираните кучета трябва да става в най-кратки срокове, за да не се
загуби способността им за адаптация и оцеляване на улицата. Необходимо е при връщане
на кучетата да се знае броя им в съответния район. Обработените кучета не трябва да се
връщат в райони на болници, училища, детски градини, спортни площадки, пътища от
Републиканската пътна мрежа.
2. Мерки, свързани с подобряване чистотата на градската среда
Основен параметър на средата, подлежащ на контрол е ограничаване на хранителния
ресурс. В тази връзка мерките трябва да бъдат насочени към:
- контрол върху оставянето на хранителни отпадъци от гражданите по улиците;
- ограничаване достъпа до сметищата, към хранителните магазини, заведенията за
обществено хранене като отговорността за това се поема от собствениците на тези обекти;
- да се създаде нормативно задължение за собствениците на терени на детски, учебни,
здравни заведения, на предприятията, парковете да ги оградят по начин, който физически
ограничава достъпа на бездомни кучета в тях;
- определяне на площи, по които домашните кучета да бъдат разхождани и пускани
свободно да играят и тичат.
- определяне на специални места за хранене на безстопанствените кучета от любители на
животни подали декларации по чл.47, ал.3 от ЗЗЖ.
3. Регистрация на домашните кучета
Регистрацията, паспортизацията и индентификацията на домашните кучета са насочени за
осъществяване на контрол върху размножаването преди всичко на домашните кучета.
Подходяща система за това ще намали риска от изоставяне на животни тъй като ще
позволява проследяване на собственици и съответно санкционирането им.
3.1. Регистрацията на домашни кучета се извършва, съгласно чл. 174 от Закона за
втеринарномедицинската дейност;
3.2. Таксите за домашни кучета се събират от отдел Местни данъци и такси към Общинска
администрация-Исперих и кметовете на кметства, като средствата постъпват в общинския
бюджет;
3.3. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за първата година от
неговото регистриране, съгласно чл. 39 от Закона за защита на животните.
3.4. Обработката на домашните кучета е безплатна за жителите на община Исперих при
организиране на кампания от общината.
Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по
местата на не агресивни и здрави безстопанствени кучета. Обработката на
безстопанствените кучета се извършва съгласно чл. 40 от Закона за защита на животните в
амбулатории от ветеринарни специалисти, с които община Исперих има сключени
договори. Приоритетно се обработват женски кучета. Програмата „кастриране – връщане“
е проучена и прилагана в редица европейски страни, в които съществува проблема с
безстопанствените кучета. Резултатите са доказали, че този метод е високо ефективен и
траен и в същото време води до спестяване на много средства.

 Общината изпълнява целите на програмата чрез договор със:
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 Договор за предоставяне на чипове и ветеринарномедицинско обслужване на
кучета № 4/17.01.2019 г. с ветеринарен лекар д-р. Стоян Стоянов;
 23 броя безстопанствени кучета са преброени, ваксинирани, обезпаразитени,
кастрирани и върнати по местата им;
 20 броя са регистрираните домашни кучета в общинска администрация
Исперих ;
 Постъпила сума от регистрация на домашни кучета е 169,77 лв.;
4. Качествени промени, които се очакват вследствие на изпълнение на мерките по
програмата и обработването на безстопанствените кучета
4.1.Повишаване на безопасността на градската среда.
4.2.Регистрация, събираемост на таксата за притежаване на домашни кучета и
стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема за
овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата.
4.3.Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета.
4.4.Намаляване на социалното напрежение.
4.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животните.
5. Количествени подобрения
5.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до изтеглянето им
в приюти.
5.2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета.
5.3. Повишаване на постъпленията от таксата за притежаване на домашно куче, съгласно
чл. 175, ал.1 от ЗВД и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Исперих.
5.4. Преброяване на популацията на безстопанствените кучета.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община
Исперих за 2019 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
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 80
На основание чл. 21, ал.1 т. 24 от ЗМСМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Приема Годишен отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община
Исперих за 2019 г.
ІІ. 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.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за изпълнение на програмата за овладяване популацията на безстопанствените
кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община Исперих за
2019 г.
(Приета с Решение №534 по Протокол № 48 от 31.05.2018 г. на Общински съвет –
Исперих)
Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Исперих е изготвена в изпълнение на чл.40, ал.3 от Закона за
защита на животните, в съответствие с изискванията на Глава Пета от закона за защита на
животните и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност по отношение
на грижата за безстопанствените животни и начините за трайно намаляване на тяхната
популация и обхваща периода 2018-2022 г.
Необходимост от разработването и прилагане на програмата възникна в резултат на
значително нарастване броят на безстопанствени кучета в община Исперих, това е
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сериозен проблем за обществото. Взетите мерки и изпълнените дейности са недостатъчни
за разрешаване на сериозния проблем с безстопанствените кучета в община Исперих.
Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания
поставени на България и останалите страни членки от Европейския съюз по отношение на
грижата и хуманното отношение към животните и конкретните механизми за овладяване
на популацията на безстопанствени кучета в населените места.
Общинският съвет Исперих приема Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Община Исперих и предвижда годишен
бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните.
Кметът на община Исперих организира изпълнението на програмата и ежегодно внася
отчета за изпълнението й пред изпълнителния директор на Българската агенция по
безопасност на храните, съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните.

Основна цел на програмата - е чрез прилагане на комплекс от мерки да се
овладее популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Исперих,
постепенно да се намали техния брой до количества, гарантиращи безопасността и
здравето на хората, комфорта на градската среда на Исперих.
Целта на приетите нормативи е установяване на контрол върху популацията от домашни
кучета и намаляване безстопанствените кучета, чрез поставяне на генерална стратегическа
цел, под цели и прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт,
природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в
една обща посока – намиране на съвременно и хуманно решение на проблема.

Генерална стратегическа цел – Постепенно ограничаване броя на
безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до брой, гарантиращ
безопастността и здравето на хората, комфорта на градската среда, след което да се
изтеглят и настаняват в приюти.
ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:













Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението
„безстопанствени кучета“;
Контрола върху отглеждането на домашните кучета;
Повишаване на чистотата на градска среда;
Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от Закона за
защита на животните;
Вземане на мерки за намаляване на храненето на безстопанствените кучета ,което
допринася за сформиране на големи глутници и повишаване нивата на агресивност;

Големият брой безстопанствени кучета води до:
Пренасяне на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза,
микроспория, демодекоза и др.;
Регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета;
Много хора се страхуват от кучета;
През нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите;
Животните са една от причините за замърсяване на градската среда;
Тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат
животните;
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Неефективните мерки за решаването на проблема са свързани с разходи, а в същото
време не се постигат реални резултати и се създава социално напрежение;
Кучетата страдат от различни болести, глад и студ;
Много от безстопанствените животни биват измъчвани, малтретирани и дори
убивани от граждани.
Причини за проблема










Липсата на контрол върху популацията на домашните кучета.
Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния
характер на проблема.
Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след
което се изоставят.
Собствениците на кучета не са подготвени за проблемите, съпровождащи
отглеждането на кучета, в резултат на което при възникнали трудности може да ги
изоставят.
Липса на адекватно и цялостно законодателство в областта на безстопанствените
животни.
Липсата на адекватни санкции и контрол върху собствениците на домашни кучета.
Липса на финансов ресурс за справяне с проблема.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА
ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и
връщане по места на не агресивни и здрави безстопанствени кучета.
1.1. Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно чл. 40в от Закона за
защита на животните в амбулатории от ветеринарни специалисти, с които Община
Исперих има сключени договори;
1.2. Обработката на безстопанствените кучета се извършва за тригодишен гратисен
период, съгласно Закона за защита на животните. Приоритетно се обработват женски
кучета;
1.3. Залавянето на безстопанствените кучета се извършва, съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона
за защита на животните;
1.4. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация /свободен лов, като от
дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст,
приоритетно женски/.
Програмата "кастриране - връщане" е проучена и прилагана в редица европейски страни, в
които съществува проблем с бездомните кучета /Италия, Гърция, Швейцария, Франция/
включително и САЩ. Практическите резултати са доказали, че този метод е високо и
трайно ефективен и в същото време в дългосрочен план води до спестяване на много
средства. Като причина се сочи, че в популация от стерилни животни, когато едно
животно умре поради някаква причина, няма да има друго, което да заеме неговото място
и това ще доведе до намаляване на крайния брой. Връщането на здрави и не агресивни
животни на местата, от където са взети ще предотврати прииждането на други не
кастрирани и вероятно болни кучета от покрайнините на селищата и ще поддържа баланса
на популацията в рамките на приемливо за населението съжителство "оптимално
контролируем минимум".
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Връщането на кастрираните кучета трябва да става в най-кратки срокове, за да не се
загуби способността им за адаптация и оцеляване на улицата. Необходимо е при връщане
на кучетата да се знае броя им в съответния район. Обработените кучета не трябва да се
връщат в райони на болници, училища, детски градини, спортни площадки, пътища от
Републиканската пътна мрежа.
2. Мерки, свързани с подобряване чистотата на градската среда
Основен параметър на средата, подлежащ на контрол е ограничаване на хранителния
ресурс. В тази връзка мерките трябва да бъдат насочени към:
- контрол върху оставянето на хранителни отпадъци от гражданите по улиците;
- ограничаване достъпа до сметищата, към хранителните магазини, заведенията за
обществено хранене като отговорността за това се поема от собствениците на тези обекти;
- да се създаде нормативно задължение за собствениците на терени на детски, учебни,
здравни заведения, на предприятията, парковете да ги оградят по начин, който физически
ограничава достъпа на бездомни кучета в тях;
- определяне на площи, по които домашните кучета да бъдат разхождани и пускани
свободно да играят и тичат.
- определяне на специални места за хранене на безстопанствените кучета от любители на
животни подали декларации по чл.47, ал.3 от ЗЗЖ.
3. Регистрация на домашните кучета
Регистрацията, паспортизацията и индентификацията на домашните кучета са насочени за
осъществяване на контрол върху размножаването преди всичко на домашните кучета.
Подходяща система за това ще намали риска от изоставяне на животни тъй като ще
позволява проследяване на собственици и съответно санкционирането им.
3.1. Регистрацията на домашни кучета се извършва, съгласно чл. 174 от Закона за
втеринарномедицинската дейност;
3.2. Таксите за домашни кучета се събират от отдел Местни данъци и такси към Общинска
администрация-Исперих и кметовете на кметства, като средствата постъпват в общинския
бюджет;
3.3. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за първата година от
неговото регистриране, съгласно чл. 39 от Закона за защита на животните.
3.4. Обработката на домашните кучета е безплатна за жителите на община Исперих при
организиране на кампания от общината.
Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по
местата на не агресивни и здрави безстопанствени кучета. Обработката на
безстопанствените кучета се извършва съгласно чл. 40 от Закона за защита на животните в
амбулатории от ветеринарни специалисти, с които община Исперих има сключени
договори. Приоритетно се обработват женски кучета. Програмата „кастриране – връщане“
е проучена и прилагана в редица европейски страни, в които съществува проблема с
безстопанствените кучета. Резултатите са доказали, че този метод е високо ефективен и
траен и в същото време води до спестяване на много средства.

 Общината изпълнява целите на програмата чрез договор със:
 Договор за предоставяне на чипове и ветеринарномедицинско обслужване на
кучета № 4/17.01.2019 г. с ветеринарен лекар д-р. Стоян Стоянов;
 23 броя безстопанствени кучета са преброени, ваксинирани, обезпаразитени,
кастрирани и върнати по местата им;
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 20 броя са регистрираните домашни кучета в общинска администрация
Исперих ;
 Постъпила сума от регистрация на домашни кучета е 169,77 лв.;
4. Качествени промени, които се очакват вследствие на изпълнение на мерките по
програмата и обработването на безстопанствените кучета
4.1.Повишаване на безопасността на градската среда.
4.2.Регистрация, събираемост на таксата за притежаване на домашни кучета и
стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема за
овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата.
4.3.Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета.
4.4.Намаляване на социалното напрежение.
4.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животните.
5. Количествени подобрения
5.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до изтеглянето им
в приюти.
5.2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета.
5.3. Повишаване на постъпленията от таксата за притежаване на домашно куче, съгласно
чл. 175, ал.1 от ЗВД и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Исперих.
5.4. Преброяване на популацията на безстопанствените кучета.

ТОЧКА 25 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на
отпадъците в Община Исперих за 2019 г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва Кмета на Община Исперих.
инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветгници,
На основание чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) Кметът на
общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на
програмата за управление на дейностите по отпадъците през предходната календарна
година.
Програмата за управление на отпадъците в Община Исперих е приета с Решение № 275
по Протокол № 26 от 16.02.2017 г. на Общински съвет Исперих, който е и контролиращ
орган по изпълнението й. Програмата е отворен документ, изпълнението на който се
отчита ежегодно и подлежи на актуализация при промяна на фактически и/или
нормативни условия в процеса на нейната реализация.
Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците
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генерирани от територията на община Исперих, като разглежда процесите от образуването
на отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови отпадъци;
строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – масово разпространени отпадъци;
разделно събиране на рециклируеми отпадъци и компостиране на биологично разградими
отпадъци.
Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше през
изминалата година и подробно описани в приложения към докладната годишен отчет са
следните:
1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване;
2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване
и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци.
3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.
4. Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на
управление на отпадъците.
Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1 т.24 от ЗМСМА, чл.52, ал.8 и ал.9 от ЗУО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в
Община Исперих за 2019г.
ІІ. 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.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В
ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2019 г.
На основание чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) Кметът на
общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на
програмата за управление на дейностите по отпадъците през предходната календарна
година.
Програмата за управление на отпадъците е приета с Решение № 275 по Протокол № 26/
16.02.2017 г. на Общински съвет Исперих, който е и контролиращ орган по изпълнението
й. Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и подлежи
на актуализация при промяна на фактически и/или нормативни условия в процеса на
нейната реализация.
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Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците
генерирани от територията на община Исперих, като разглежда процесите от образуването
на отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови отпадъци;
строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – МРО; разделно събиране на
рециклируеми отпадъци и компостиране на биологичноразградими отпадъци.
Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше през
изминалата година са следните:
1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване.
Целта е насърчаване на населението, фирмите и институциите от страна на Общината
към различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване образуването на
отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, от които би могло да се намали
образуването на отпадъците, там където е възможно.
През годината бяха изпратени писма до всички търговски обекти на територията на
града с указания за разделно събиране на хартиените отпадъци.
Събирането и извозването на битови отпадъци до месец октомври 2019 г. се извършва
по график, съгласно договора с „ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и Заповед №
763/30.10.2018 г. на кмета на община Исперих, с която ежегодно до 31 октомври се
определят границите на районите, в които се извършва тази дейност, както и честотата на
сметоизвозване. През 2019 г. не са закупувани съдове за отпадъци. Декларация по образец
за определяне на такса битови отпадъци според количеството на генерираните отпадъци
подадоха общо 7 броя учреждения.
2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и
намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци.
Съгласно Закона за управление на отпадъците са поставени Национални цели за
разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци. Изпълнението им е възложено на Общините, включени в регионите за
управление на отпадъците. Целта на тези мерки са да се увеличат количествата на
рециклирани и оползотворени отпадъци и да се намали тяхното депониране на
Регионалните депа. Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и стъкла следва да се
разглеждат като ресурс, от който могат да се извлекат както екологични, така и финансови
ползи.
Целта е увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и
намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци. За постигане на тези
цели общината е сключила договори със следните дружества за разделно събиране и
оползотворяване на отпадъците:
- Електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/ - Община Исперих е сключила
договор за сътрудничество № 25/22.03.2017 г. с организация по оползотворяване на
отпадъците от ИУЕЕО - „ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД.
Избраната система между двете страни за събиране на отпадъците от домакинствата е
събиране, чрез мобилни групи на място от домовете на гражданите.
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- Батерии и акумулатори - Задълженията на общината в това отношение са
определени в „Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори” (ПМС №351/27.12.2012 г. ДВ бр.2/08.01.2013 г.). Съгласно чл.27 ал.1 от
Наредбата, кметът на общината организира дейностите по разделно събиране на
портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и/или
оказва съдействие на организациите по оползотворяване на НУБА като в това число
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно
събиране и местата за предаване. Сключен е договор за сътрудничество № 21А от
27.02.2012 г. с „ТРАНСИС БАТЕРИ” ООД за събиране и оползотворяване на негодни за
употреба батерии и акумулатори.
- Негодни за употреба гуми - С “Наредбата за изискванията за третиране на излезли от
употреба гуми”, приета с ПМС № 221/14.09.2012 г., обн., ДВ, бр. 73 от 25.09.2012 г., се
вменяват отново същите изисквания, както на по - горните специфични отпадъци, а
именно определяне на места за събиране на ИУГ на територията на Общината и
съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за
оползотворяване. Община Исперих има сключен договор за сътрудничество № 23 с
„ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД подписан на 27.02.2012 г.
-Излезли от употреба моторни превозни средства – С „Наредбата за излезлите от
употреба моторни превозни средства“, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр.
7/2013 г., за определяне на места и изграждане на Общински площадки за събиране на
ИУМПС, като тук изискването е поставено в случай, че лицата които пускат на пазара
МПС не са изградили собствени такива. За изпълнение на това изискване и с цел
създаване на ефективна и устойчива система за управление на отпадъците от МПС,
Община е Има договор с „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД за
организиране на дейностите по събиране, съхраняване, и разкомплектоване на излезли от
употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и по повторна употреба, рециклиране
и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства (МПС) на територията
на община Исперих;

3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.
Оперативната цел на този приоритет е подобряване качеството на информацията и
административния капацитет в Общината.
Община Исперих има разработена наредба, касаеща управление на отпадъците.
Наредбата е инструмент, чрез който на местно ниво се извършва правен контрол върху
дейностите по отпадъците.
Наредбата е изготвена съобразно изискванията на чл. 22 от ЗУО. В нея са заложени
следните забрани и задължения:
Контрол на изхвърлянето на отпадъците;
- Забрана за смесване на определени видове отпадъци;
- Ред за ползване на системите за отпадъци;
- Ред и начин на третиране на битови, строителни, производствени отпадъци, отпадъци
от опаковки;
- Забрани за разпиляване и изнасяне на отпадъци от контейнерите;
- Забрана изхвърлянето на отпадъци извън регламентираните за целта места;
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- Изгаряне на отпадъци;
- Ред за третиране и съхраняване на опасни отпадъци – ИУМПС, ИУЕЕО, ИУГ, НУБА,
МПС и др.
4. Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията
на управление на отпадъците.
Участието на обществеността е най-важния фактор при управлението на дейностите по
отпадъците.
Всички предвидени мерки и цели в настоящата програма и разработените подпрограми
към нея са неизпълними без привличане на съдействие от граждани, фирми, организации
и др. Именно за това е необходимо изграждане и поддържане на ефективна политика за
работа с обществеността.
Битови отпадъци - Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са
“отпадъците от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са
отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други
организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата,
с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското
стопанство). В община Исперих битовите отпадъци се обезвреждат единствено чрез
депонирането им. На територията на общината не се прилагат компостиране и изгаряне на
битови отпадъци. Фирмата, извършваща сметосъбирането и сметоизвозването на
отпадъците е “ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, въз основа на сключен договор Договор №
17/01.02.2018 г. Фирмата извършва събиране и извозване на твърди битови отпадъци,
генерирани на територията на община Исперих в обхвата определен със Заповед №
763/30.10.2018 г. на Кмета на община Исперих. Изхвърлянето на отпадъците се извършва
само на Регионално депо Разград, намиращо се на площадка в местността „Орлян Бурляк“
в землището на град Разград. Фирмата изпълнител е осигурила 1030 броя контейнери тип
„Бобър“ с обем 1100 литра и 165 броя улични кошчета за изпълнение на дейностите.
Община Исперих участва в Регионално сдружение по реда на Закона за управление на
отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за управление на
дейностите по отпадъците. Регионалното сдружение на регион Разград – включва
следните общини от област Разград: Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и
Цар Калоян.
През годината се почистиха всички констатирани замърсени с отпадъци площи в
населените места на общината. Извършва се периодичен контрол върху:
- предоставено ползване „тротоарно право” при строителни и ремонтни дейности;
- нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци;
- изпълнение на графици за сметосъбиране и сметоизвозване;
За постигане на основни цели, заложени в Програмата за управление на отпадъците, и
за в бъдеще Община Исперих ще продължи целенасоченото изпълнение на предвидените
в нея мерки.
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих.
Относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на
отпадъците в Община Исперих за 2019 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
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 81
На основание чл.21, ал.1 т.24 от ЗМСМА, чл.52, ал.8 и ал.9 от ЗУО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в
Община Исперих за 2019г.
ІІ. 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.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В
ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2019 г.
На основание чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) Кметът на
общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на
програмата за управление на дейностите по отпадъците през предходната календарна
година.
Програмата за управление на отпадъците е приета с Решение № 275 по Протокол № 26/
16.02.2017 г. на Общински съвет Исперих, който е и контролиращ орган по изпълнението
й. Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и подлежи
на актуализация при промяна на фактически и/или нормативни условия в процеса на
нейната реализация.
Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците
генерирани от територията на община Исперих, като разглежда процесите от образуването
на отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови отпадъци;
строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – МРО; разделно събиране на
рециклируеми отпадъци и компостиране на биологичноразградими отпадъци.
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Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше през
изминалата година са следните:
1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване.
Целта е насърчаване на населението, фирмите и институциите от страна на Общината
към различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване образуването на
отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, от които би могло да се намали
образуването на отпадъците, там където е възможно.
През годината бяха изпратени писма до всички търговски обекти на територията на
града с указания за разделно събиране на хартиените отпадъци.
Събирането и извозването на битови отпадъци до месец октомври 2019 г. се извършва
по график, съгласно договора с „ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и Заповед №
763/30.10.2018 г. на кмета на община Исперих, с която ежегодно до 31 октомври се
определят границите на районите, в които се извършва тази дейност, както и честотата на
сметоизвозване. През 2019 г. не са закупувани съдове за отпадъци. Декларация по образец
за определяне на такса битови отпадъци според количеството на генерираните отпадъци
подадоха общо 7 броя учреждения.
2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и
намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци.
Съгласно Закона за управление на отпадъците са поставени Национални цели за
разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци. Изпълнението им е възложено на Общините, включени в регионите за
управление на отпадъците. Целта на тези мерки са да се увеличат количествата на
рециклирани и оползотворени отпадъци и да се намали тяхното депониране на
Регионалните депа. Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и стъкла следва да се
разглеждат като ресурс, от който могат да се извлекат както екологични, така и финансови
ползи.
Целта е увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и
намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци. За постигане на тези
цели общината е сключила договори със следните дружества за разделно събиране и
оползотворяване на отпадъците:
- Електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/ - Община Исперих е сключила
договор за сътрудничество № 25/22.03.2017 г. с организация по оползотворяване на
отпадъците от ИУЕЕО - „ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД.
Избраната система между двете страни за събиране на отпадъците от домакинствата е
събиране, чрез мобилни групи на място от домовете на гражданите.
- Батерии и акумулатори - Задълженията на общината в това отношение са
определени в „Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори” (ПМС №351/27.12.2012 г. ДВ бр.2/08.01.2013 г.). Съгласно чл.27 ал.1 от
Наредбата, кметът на общината организира дейностите по разделно събиране на
портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и/или
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оказва съдействие на организациите по оползотворяване на НУБА като в това число
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно
събиране и местата за предаване. Сключен е договор за сътрудничество № 21А от
27.02.2012 г. с „ТРАНСИС БАТЕРИ” ООД за събиране и оползотворяване на негодни за
употреба батерии и акумулатори.
- Негодни за употреба гуми - С “Наредбата за изискванията за третиране на излезли от
употреба гуми”, приета с ПМС № 221/14.09.2012 г., обн., ДВ, бр. 73 от 25.09.2012 г., се
вменяват отново същите изисквания, както на по - горните специфични отпадъци, а
именно определяне на места за събиране на ИУГ на територията на Общината и
съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за
оползотворяване. Община Исперих има сключен договор за сътрудничество № 23 с
„ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД подписан на 27.02.2012 г.
-Излезли от употреба моторни превозни средства – С „Наредбата за излезлите от
употреба моторни превозни средства“, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр.
7/2013 г., за определяне на места и изграждане на Общински площадки за събиране на
ИУМПС, като тук изискването е поставено в случай, че лицата които пускат на пазара
МПС не са изградили собствени такива. За изпълнение на това изискване и с цел
създаване на ефективна и устойчива система за управление на отпадъците от МПС,
Община е Има договор с „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД за
организиране на дейностите по събиране, съхраняване, и разкомплектоване на излезли от
употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и по повторна употреба, рециклиране
и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства (МПС) на територията
на община Исперих;

3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.
Оперативната цел на този приоритет е подобряване качеството на информацията и
административния капацитет в Общината.
Община Исперих има разработена наредба, касаеща управление на отпадъците.
Наредбата е инструмент, чрез който на местно ниво се извършва правен контрол върху
дейностите по отпадъците.
Наредбата е изготвена съобразно изискванията на чл. 22 от ЗУО. В нея са заложени
следните забрани и задължения:
Контрол на изхвърлянето на отпадъците;
- Забрана за смесване на определени видове отпадъци;
- Ред за ползване на системите за отпадъци;
- Ред и начин на третиране на битови, строителни, производствени отпадъци, отпадъци
от опаковки;
- Забрани за разпиляване и изнасяне на отпадъци от контейнерите;
- Забрана изхвърлянето на отпадъци извън регламентираните за целта места;
- Изгаряне на отпадъци;
- Ред за третиране и съхраняване на опасни отпадъци – ИУМПС, ИУЕЕО, ИУГ, НУБА,
МПС и др.
4. Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията
на управление на отпадъците.
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Участието на обществеността е най-важния фактор при управлението на дейностите по
отпадъците.
Всички предвидени мерки и цели в настоящата програма и разработените подпрограми
към нея са неизпълними без привличане на съдействие от граждани, фирми, организации
и др. Именно за това е необходимо изграждане и поддържане на ефективна политика за
работа с обществеността.
Битови отпадъци - Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са
“отпадъците от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са
отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други
организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата,
с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското
стопанство). В община Исперих битовите отпадъци се обезвреждат единствено чрез
депонирането им. На територията на общината не се прилагат компостиране и изгаряне на
битови отпадъци. Фирмата, извършваща сметосъбирането и сметоизвозването на
отпадъците е “ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, въз основа на сключен договор Договор №
17/01.02.2018 г. Фирмата извършва събиране и извозване на твърди битови отпадъци,
генерирани на територията на община Исперих в обхвата определен със Заповед №
763/30.10.2018 г. на Кмета на община Исперих. Изхвърлянето на отпадъците се извършва
само на Регионално депо Разград, намиращо се на площадка в местността „Орлян Бурляк“
в землището на град Разград. Фирмата изпълнител е осигурила 1030 броя контейнери тип
„Бобър“ с обем 1100 литра и 165 броя улични кошчета за изпълнение на дейностите.
Община Исперих участва в Регионално сдружение по реда на Закона за управление на
отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за управление на
дейностите по отпадъците. Регионалното сдружение на регион Разград – включва
следните общини от област Разград: Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и
Цар Калоян.
През годината се почистиха всички констатирани замърсени с отпадъци площи в
населените места на общината. Извършва се периодичен контрол върху:
- предоставено ползване „тротоарно право” при строителни и ремонтни дейности;
- нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци;
- изпълнение на графици за сметосъбиране и сметоизвозване;
За постигане на основни цели, заложени в Програмата за управление на отпадъците, и
за в бъдеще Община Исперих ще продължи целенасоченото изпълнение на предвидените
в нея мерки.
ТОЧКА 26 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община
Исперих за 2019 г. и на Общински план за младежта на община Исперих за 2020 г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
По докладната записка вносил е г-н Аксел Кючюк. Заповядайте.
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Аксел Кючюк – заместник кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Политиката за младежта е целенасочена и последователна дейност на държавата,
общините, младежките организации и обществото, която има за цел създаване на
благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите за участието им в
обществения и икономическия ни живот. Държавната политика за младежта се провежда в
съответствие със Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2010-2020) и
формира комплексна и устойчива визия по отношение на младежкия сектор в нашата
страна. Общинската политика за младежта се изпълнява въз основа на местни планове и
програми, съобразени с националните приоритети.
Съгласно Закона за младежта кметовете на общини отговарят за провеждането на
общинската политика за младежта в съответствие с държавната политика. Те работят в
тясно сътрудничество с Министерството на образованието, младежта и науката, с
областните управители и с младежките организации, когато се разглеждат въпроси,
свързани с политиката за младежта. Анализират състоянието в общината и изготвят
проект на общинския годишен план за младежта. Ежегодно кметовете на общини
предоставят на областните управители общинския годишен план за текущата година и
отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на
общината за предходната година. Годишният план се изготвя в съответствие с
приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010-2020г.) и заложените
стратегически цели, свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерно
развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги,
насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на
млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество,
повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени
места и селските райони, развитие на междукултурния и международен диалог и
повишаване на ролята на младите хора в превенция на престъпността.
В изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (20102020) са изготвени Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община Исперих за
2019 г. (Приложение № 1) и Общински план за младежта на община Исперих за 2020 г.
(Приложение № 2)
С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.15, ал.4 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община Исперих за
2019 г. (Приложение № 1).
2. Приема Общински план за младежта на община Исперих за 2020 г. (Приложение
№ 2).
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Приложение 1
Национална стратегия за младежта (2010-2020)

Отчет на Планa за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2019 г.
1. Приоритет: НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
1.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на
младите хора в България
1.2.1 Оперативна цел: Разкриване на нови работни места и развитие на пазара на труда, стимулиращи включването и кариерното
развитие на младите хора
Дейности
Отговорни институции

Водеща

Дейност 1 "Осигуряване на чиракуване и стажуване"
Дейност 2 "Работна среща с работодатели за изясняване нуждите на бизнеса от кадри"

Партнира
щи
институци
и/
организаци
и
Университет Община
и
Исперих
ДБТ
– Община
Исперих
Исперих

2. Приоритет: ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ
2.1. Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и
обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им.
299

2.2.1 Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора
Дейност 1 "Организиране на информационна кампания, насочена към млади майки и жени по случай
Световната седмица за кърмене"
Дейност 2 "Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от
местната общност и като граждани на Република България и на ЕС"
2.2.2 Оперативна цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора
Дейност 1 "Подкрепа на млади таланти"

Община
Исперих
Община
Исперих
Община
Исперих

3. Приоритет: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ
3.1. Стратегическа цел: Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора
3.2.1 Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора
Дейност 1 "Организиране на здравно-образователни кампании и отбелязване на световни и Училища,
тематични дни – по повод световния ден без тютюнев дим, Международния ден за борба с хепатита, читалища
Световния ден на психичното здраве, превенции по въпросите на здравословното хранене"
Община
Исперих
3.2.2 Оперативна цел: Повишаване на сексуалната култура на младите хора
Дейност 1 "Провеждане на информационни кампании за ограничаване на ранните бракове и Училища,
раждаемостта в ранна възраст сред ромското население"
читалища
Община
Исперих
Дейност 2 "Организиране на здравнообразователни кампании за превенция на ХИВ/СПИН
Училища,
читалища,
БЧК
Дейност 3"Провеждане на кампании и обучения сред младите хора по въпросите на сексуалното и Училища,
репродуктивно здраве
читалища
Община
Исперих

Община
Исперих
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3.2.3 Оперативна цел: Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора
Дейност 1 "Участие в общински ученически игри"

Община
Училища
Исперих
Дейност 2 "Участие в спортни клубове по интереси"
Община
Клубове
Исперих
Дейност 3"Провеждане на беседи и дискусии, свързани с повишаване спортната култура на младите Училища
Община
хора"
Исперих
4. Приоритет: ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
4.1. Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – младежи в специализирани
институции; младежи с увреждания; младежи, напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от различни
зависимости; бивши затворници и други групи младежи в риск
4.2.1
Оперативна
цел:
Осигуряване
на
социални
услуги
за
младите
хора
в
неравностойно положение
Дейност 1 "Предоставяне на социална услуга "ДСП–Исперих"
Община
Исперих
4.2.2 Оперативна цел: Ограничаване на предаването на социалното изключване между поколенията
Дейност 1 "Организиране на информационни кампании, срещи и беседи с възрастни хора, хора в Община
неравностойно положение и младежи"
Исперих

Училища,
пенсионерс
ки клубове

5. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
5.1. Стратегическа цел: развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност,
учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание
5.2.1 Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството
Дейност 1 "Общинско състезание за оказване на първа долекарска помощ"

БЧК

Училища,
Община
Исперих
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6. Приоритет: ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ
6.1. Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за
приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти
6.2.1 Оперативна цел: Насърчаване на гражданското образование и обучение
Дейност 1 "Участие в националната кампания "Да изчистим България за един ден"

Община
Училища
Исперих
6.2.2 Оперативна цел: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението
и оценката на секторните политики на национално, регионално, областно и общинско ниво
Дейност 1 "Участие в инициативата "Мениджър за един ден" на Джуниър Ачийвмънт, България"
Училища
Община
Исперих
7. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
7.1. Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
7.2.1 Оперативна цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация и на младите хора в малките
населени места и селските райони
Дейност 1 "Осигуряване на интернет достъп в читалищата"
Община
Исперих
Дейност 2"Добре развита образователна инфраструктура по населени места"
Община
Исперих
7.2.2 Оперативна цел: Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местното развитие
Дейност 1 "Ден на отворените врати в Общинска администрация – Исперих"

Община
Исперих

8. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ
8.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в
междукултурното и международното младежко общуване
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8.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог
Дейност 1 "Отбелязване на национални и международни празници, на международни дни със Община
социално значение"
Исперих
9. Приоритет: ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА

Читалища,
училища

9.1. Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в превенция
на правонарушенията, извършени от млади хора
9.2.1. Оперативна цел: Ангажиране на местната власт, младежките организиции и медиите в превенцията на правонарушенията,
извършвани от младежи
Дейност 1 "Провеждане на лекции и беседи за превенция на правонарушенията, извършвани от РУ
– Община
млади хора"
Исперих
Исперих,
училища
9.2.2. Оперативна цел: Изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните органи
Дейност 1 "Организиране на срещи между учениците от двете гимназии и органите на местното Община
полицейски управление"
Исперих
9.2.3. Оперативна цел: Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора
Дейност 1 "Акция "Ваканция! Да запазим живота на пътя"

РУ
Исперих

РУ
–
Исперих
– Училища,
Община
Исперих
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Приложение 2

ОБЩИНСКИ ПЛАН
ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
за 2020 г.
I. Въведение
Общинският план за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на
Националната стратегия за младежта (2010-2020), която определя визията на
правителството за европейското развитие на България по отношение на политиката за
младите хора в страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на младите
хора чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим
социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на
България и Европейския съюз.
Дейността на всички ресорни държавни институции в страната има отражение
върху живота на младите хора. Законът за младежта има за цел преодоляване на
основните предизвикателства пред управлението на младежката политика в страната,
свързани с:
– необходимост от по-тясно сътрудничество между различните секторни
държавни органи в планирането, изпълнението и оценката на политиките за
младежта на централно и областно ниво;
– активно включване на общините в планирането и реализирането на политиките
за младите хора;
– активизиране участието на младите хора в обществения и икономическия живот;
– приобщаването на младите хора в процеса на управлението на местно, областно
и национално ниво.
Грижата за младите хора е най-важна национална кауза, поради което
изключително важно е провеждането на младежка политика на общинско ниво в
съответствие с държавната политика за младежта. Активността на местните власти ще
осигури по-висока степен на отзивчивост към нуждите на младите хора в съответствие с
принципите на Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на
общините и регионите.
Стратегическите цели, заложени в този план, са свързани с насърчаване на
икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на
достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на
живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение,
развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност,
развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на
междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в
превенцията на престъпността.

II. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община
Исперих:
1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора:
1.1. Достъп до образование:
– Демографска картина и тенденции
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Демографското състояние на община Исперих следва тенденциите в развитието на
демографията на страната като цяло – населението намалява. Възрастовата структура е
силно влошена – намалява броят на жените в детеродна възраст, а възпроизводството е с
отрицателен естествен прираст. Наблюдава се интензивна миграция, насочена предимно
към големите икономически центрове на страната и чужбина. Тенденцията е напускане на
общината предимно от млади хора в активна работоспособна и репродуктивна възраст.
Подобряването на икономическото развитие в общината би довело до частично
решаване на проблемите. Необходима е целенасочена държавна политика за развитието на
селата и малките градове, в противен случай тенденцията към депопулация ще продължи.
– Образователна структура
Основа за социализирането и реализирането на всяка личност е образованието –
формално и неформално, поради което то е ключова ценност за децата и младите хора.
Българското общество има традиционно високи образователни ценности. Практиката
показва, че една макар и неголяма част от децата у нас не постъпват в училище, а други
отпадат в различните класове.
Община Исперих се стреми да създава условия и възможности за усъвършенстване
на образователната система и осигуряване на различни видове и степени образование. На
територията на общината функционира образователна инфраструктура, която включва
институции на предучилищното обучение, общо, профилирано и професионално
образование. До всички средищни училища и детски градини е осигурен безплатен
транспорт за учители, деца и ученици. Отрицателната демографска статистика обаче води
до съществуването на паралелки/групи с минимален и под минималния брой
ученици/деца.
На територията на община Исперих функционират 9 общински училища – две
средни и седем основни, 14 детски градини – 4 в града и 10 по селата.
Професионалната и профилирана гимназия в града адекватно реагират и въвеждат
нови специалности в годините на своето развитие, подготвяйки учениците по професии,
необходими за икономиката в региона, както и за успешната им реализация
във висши учебни заведения.
През 2018/2019 учебна година 4 ученици на възраст от 15 до 29 години са
отпаднали от училище.
Проблемът на отпадането на ученици, подлежащи на задължително обучение, има
социално, икономическо, етнокултурно и образователно измерение.
Едновременното действие на икономически, образователни и етнокултурни
фактори, които са рискови за отпадане на ученици, оказва най-силно влияние и се
проявява най-вече сред децата и учениците от ромски произход. Икономическите причини
за напускане на училище (ниски доходи, нисък жизнен стандарт и битови условия,
безработица и др.), влиянието на семейството и средата (отглеждане на деца в непълни
семейства, ниско образователно равнище на родителите, нехайно и безотговорно
родителско отношение и др.) и образователните фактори (ниска степен на училищна
готовност, трудности при усвояване на учебния материал, нередовно посещаване на
училище, конфликти с учители и съученици) си взаимодействат и поставят децата в
особено висок риск от отпадане от училище.
Предвид сложността на явлението „отпадащи ученици от училище” и
комплексното действие на причините, които го пораждат, е необходимо тясно
сътрудничество между отговорните фактори на местно равнище за успешното и трайно
преодоляване на този проблем.
1.2. Заетост
В условията на пазарна икономика от най-важно значение за младите хора е
предстоящото им трудово и социално реализиране. Към този план трябва да съществуват
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добри перспективи за осигуряване на заетост, поддържане и подобряване условията на
труд, както и добра среда за разширяване на възможностите за интегриране.
Картината на младежката безработица в региона е със сравнително висок процент.
Причините за нея могат да се обединят в следните аспекти: липсата на трудов опит, който
е основен фактор за всеки работодател при подбор на кадри, и демотивация от
предлаганото заплащане при несъобразяване или пренебрегване на дадената
квалификация. Друг ключов фактор, предопределящ младежката безработица, е степента
на придобитото образование. Данните показват, че безработицата сред младежите с висше
образование е по-ниска.
В региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Исперих към 31.12.2020 г.
общият брой на регистрираните безработни лица е 1192. От тях броят на регистрираните
млади хора до 29-годишна възраст е 223.
Реализацията на политиката за насърчаване на заетостта на младежите обхваща
форми, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта, които се реализират
предимно от „Бюро по труда“ – Исперих.
През 2020 г. 223 младежи са започнали работа, в това число по национални
програми за заетост, схеми и проекти.
През 2020 година, както и през предходните години най-голям е делът на местата
без изискване за специалност от всички обявени свободни работни места на първичния
пазар на труда. Високият относителен дял на свободни работни места за
нискоквалифицирани работници е типичен за обслужвания район поради
преобладаващата селскостопанска дейност. Най-голямо бе търсенето на селскостопански
работници, шивачки, механизатори, машинни оператори и лични асистенти.
Специалистите от Дирекция „Бюро по труда” осъществяват непрекъснати контакти
с представители на професионалните гимназии, като се стремят да проследяват
реализацията на завършващите млади хора на пазара на труда.
Една от наложилите се и добри практики на територията на община Исперих е
инвестицията, която крупните работодатели, като заводът за производство на керамични
изделия и декоративни елементи „Хан Аспарух“ и селскостопанската компания
„Агротайм“ ООД, правят в обучението и квалификацията на младите работници.
1.3.Нагласи към предприемачество
По отношение на икономическата активност може да се твърди, че
предприемаческата култура и инициативност на младите хора са в начален етап. Въпреки
добрите практики и модели по проекти и програми, които насърчават младите
предприемачи, развитието на самостоятелен бизнес сред тях все още се оказва рисковано.
1.4. Признаване на компетенциите и уменията получени чрез неформално и
самостоятелно учене
За да бъде ефективно образованието на младите хора, то трябва да се развива във
всички направления: както в областта на формалното образование чрез оптимизиране и
осъвременяване на образователната система, така и в областта на неформалното
образование – извън образователната система чрез развитие на алтернативни форми на
обучение и валидиране на придобитите знания и умения, и на ученето през целия живот.
Признаването и сертифицирането на знания, умения и компетентности, придобити
в резултат на неформално и самостоятелно учене, както и дуалното обучение, все още не
са достатъчно развити и популярни.
2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
Достъпът до информация в община Исперих, както и в цялата страна, бележи ръст.
Въпреки масовото навлизане на информационните технологии в бита и в работата,
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младите хора в малките населени места и тези, които принадлежат към социално уязвими
групи, остават с ограничен достъп до източниците на информация.
Един от приоритетите в политиката на община Исперих днес е повишаване
качеството и достъпа до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие.
Достъп до информация на младите хора в общината се предоставя чрез няколко
източника:
– централна общинска библиотека „Петя Йорданова“, оборудвана с компютърни
конфигурации и с осигурен интернет достъп;
– едно читалище в града и 24 по селата, като осигурен интернет достъп има в
половината от тях;
– Общинска администрация.
През 2018 година Община Исперих спечели ваучер в инициативата на Европейския
съюз WIFI4EU за безплатен безжичен интернет на обществени места.
Информацията е много важна за развитието на отделния човек и на обществото.
Днес информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги
ползват. Обществените библиотеки играят роля в този процес и работят активно за
намаляване на различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до интернет и до
различни онлайн информационни услуги.
Всички културни институции на територията на града изпълняват ролята на памет
за миналото като събират, съхраняват и осигуряват достъп до материали, свързани с
историята на общността или на отделни личности. Чрез предлагането на разнообразна
информация те подпомагат хората да участват компетентно при обсъждането и вземането
на решения по ключови проблеми. Успешно си сътрудничат с други организации, за да
оползотворят по най-добрия начин ресурсите, с които разполагат.
Като цяло обаче публичните услуги в подкрепа на младите хора в Исперих все още
не са с необходимото качество и не достигат до всички нуждаещи се, особено до младите
роми и младежите в отдалечените райони на града.
3. Насърчаване на здравословния начин на живот
3.1. Здравословен статус
Здравословното състояние на младежката възрастова група между 15 и 29 години
не се следи отделно от това на цялото население. Конкретни данни се събират и
анализират само за подрастващите в ученическа възраст.
Най-обобщено бихме могли да кажем, че най-разпространените заболявания сред
младите са свързани с няколко фактора: вредни навици на хранене – небалансирано
хранене; някои алергизиращи фактори; претовареност в учебните заведения и
продължителен престой в неправилна работна поза.
3.2. Физическа активност и спортни занимания
Чрез различните спортни занимания младите хора развиват ценни физически и
психически качества, осъществява се превенция на заболявания, както и превенция на
противообществените прояви и престъпността.
На територията на община Исперих има сформирани различни спортни клубове:
№
1.
2.

Наименование на
клуба
СНЦ "Футболен клуб
"Бенковски – 2016"
СНЦ "Футболен клуб
Левски – Подайва"

Вид спорт
футбол
футбол
307

3.

СНЦ "Футболен клуб
Стара сила"

футбол

4.

СНЦ "Ученически
спортен клуб "Ханове
2018"

футбол,
волейбол

5.

СНЦ "Футболен клуб
Стрела"

футбол

7.

8.

9.
10.
11.

12.

СНЦ "Спортен клуб
по борба "Осман
Дуралиев"
СНЦ "Колоклуб
Димитровец –
Исперих"
СНЦ "Волейболен
клуб "Хан Аспарух"
СНЦ "Адреналин в
кръвта"
СНЦ "Училищен
спортен клуб "Васил
Априлов"
СНЦ "Спортен клуб
по тенис на маса –
Исперих"

борба

колоездене

волейбол
мото клуб
НСО
тенис на
маса

3.3. Достъп до обучения и кампании по въпросите на спорта, здравето,
физическата активност и здравословния начин на живот
Здравната превенция и здравната просвета са приоритетни дейности за
Червенокръстката организация в община Исперих. Ежегодно се провеждат традиционни
кампании и здравни беседи сред младите. Разпространяват се материали за превенция на
ХИВ/СПИН, туберколоза, материали, промотиращи донорството, здравословното хранене
и пр.
За съжаление обаче провежданата политика за профилактика и опазване здравето
на младото поколение, не само в общината, но и в цялата страна, не е системна.
4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно
положение
Социалните услуги в община Исперих (включително от типа подкрепа,
придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 15 до 29 години в
риск, са:
*Преходно жилище
Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим
начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им
от специализирана институция. Услугата предоставя комплекс от дейности, целящи:
постигането на самостоятелен и независим живот след напускане на институцията на
младежите и девойките; успешна професионална и житейска реализация; създаване на
мрежа за социална подкрепа и постигане на социално включване; реинтеграция в семейна
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среда. Социалната услуга е с капацитет 8 души, като 8 от настанените потребители в
момента са на възраст между 15 и 18 год.
*Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
(ЦНСТДМУ)
Центърът е с капацитет 14 души, като 9 от настанените потребители са младежи до
29 години. В тази социална услуга от резидентен тип се създават условия за задоволяване
на основните жизнени потребности на лицата – храна, подслон и сигурност. В центъра се
осигурява индивидуална грижа и подкрепа за младежите в риск.
*Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 и 2 (ЦНСТ)
Двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания са социална
услуга от резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца,
изведени от техните семейства. Те осигуряват настаняване на децата в среда, близка до
семейната и съдейства за постигане в максимална степен на самостоятелност в
комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги в съответствие с
потребностите на настанените деца. В тях се настаняват лица от 3 до 18-год. възраст. В
момента 10 младежи ползват услугата.

*Център за обществена подкрепа (ЦОП)
Центърът за обществена подкрепа е социална услуга, в която се извършват дейности,
свързани с превения на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище,
деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен
живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В Центъра се извършват:
социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на
родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждаване и конфликт
при развод/раздяла, наблюдаване и оценяване на приемните семейства, оценяване и
обучение на осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми,
реализиране на социални програми за деца и семейства в риск. В момента 11 от лицата,
които ползват услугата са в младежка възраст.
*Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ)
Дневният център е услуга, предоставяща специализирана подкрепа на деца и
младежи в неравностойно положение. В ДЦДМУ се предлагат дневни занимания, които
насърчават и поддържат уменията на децата и младежите, а в същото време и надграждат
възможностите им за развитие. Дейностите, които осъществяват специалистите са:
психологическо консултиране; социална рехабилитация; логопедична работа; медицинска
рехабилитация; педагогическа помощ за деца със специални образователни потребности;
семейно консултиране; подкрепа за включващо обучение. Девет от ползвателите на
услугите в центъра са младежи. В момента 15 са младежите, които ползват услугите на
Центъра.
*Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ)
Центърът за работа с деца на улицата е социална услуга, разкрита към КСУДС
„Лудогорие” от 01.01.2019 г. Тя включва комплекс от социални услуги, свързани с
превенцията на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална
рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез
индивидуална или групова работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и
подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в
родителски умения. Услугата е с капацитет 20 места, като в момента 2 лица са на възраст
между 15 и 29 години.
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*Операция „Топъл обяд – 2016-2019“
Операцията е социална услуга в общността, насочена към задоволяване на
потребностите от храна на най-уязвимите лица от община Исперих. Осъществява се по
ОП за храни и/или основно материално подпомагане. Целта на тази услуга е подобряване
качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на социално слаби лица. През
2019 година услугата се предоставя на 140 потребители, като в момента 15 лица са на
възраст между 15 и 29 години.
*Личен асистент
По Закона за личната помощ в община Исперих се предоставя и социална услуга в
домашна среда “Личен асистент“. Към 31.12.2019 г. услугата обхваща 105 ползватели,
нуждаещи се от постоянни грижи, от които 7 са младежи до 29-годишна възраст.
Непосредствените цели на услугата са осигуряване на качествена грижа в семейна среда
за тежко болни хора и насърчаване на заетостта на безработни лица като лични асистенти
на хора с увреждания.
5. Развитие на младежко доброволчество
5.1.Отношение и нагласи към доброволчеството
Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да нараства,
все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. Ценността на
доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Неразвити са
механизмите за публичното подпомагане на младежкото доброволчество като важна
проява на солидарност и гражданска активност и форма за неформално учене. Правата на
младите доброволци, особено на непълнолетните, се нуждаят от законова закрила.
5.2.Участие в доброволчески дейности
Доброволчеството дава множество възможности на младите хора да изразят своя
порив към хуманност и грижа за другите, както и да се утвърдят общочовешките ценности
сред младото поколение.
Утвърдена в общината младежка доброволческа организация е Български
младежки червен кръст (БМЧК). БМЧК има изградени работещи практики в няколко
основни направления: оказване на първа долекарска помощ, социално-помощна дейност,
подготовка и подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи, здравна
просвета, превенция на сексуално и наркоманно рисково поведение и зависимости и др.
Членове на организацията са ученици от Гимназия „Васил Левски”, гр. Исперих.
Екипите са преминали курс по първа долекарска помощ и ежегодно взимат участие в
състезания. Всяка година по случай великденските и коледните празници се организира
дарителска акция за събиране на дрехи, обувки и други вещи за хора в неравностойно
положение и социално слаби семейства.
Важен факт е, че младежката организация се попълва с все повече умни и
интелигентни деца, които знаят какво искат и как да го постигнат (членове на БМЧК 2019
г. – 22 ученици).
Важен и значим момент в развитието на нашите младежи е осъзнаването на
значимостта на доброволчеството като акт на подкрепа за уязвими лица. Безусловността и
всеотдайността в тяхната дейност е мотиватор не само за деца, но и за възрастни.
6. Повишаване на гражданската активност на младите хора
6.1.
Свободно време – интереси и нагласи
В читалище „Съзнание 1891“ в гр. Исперих творят и се развиват голям брой
младежи, организирани в различни групи по интереси – танци, музика, театрално и
изобразително изкуство.
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Дейност развиват: школа по изобразително изкуство, школа по пиано, китара,
школа по карате/джудо, кръжок по художествено слово, клуб „Бит и традиции“,
балетна и танцова формация, школа за хип-хоп танци, група за народни песни, група
за руски и популярни песни, смесен хор за туристически и патриотични песни,
театрална група.
6.2. Възможности за пълноценно участие в гражданския живот и процеса на
взимане на решения
Към момента липсва ясно обособен механизъм за включване на младите хора в
процеса на взимане на решения. Отговорност на всички институции в страната е да
създават такава възможност за включване, която да подпомогне пълноценното развитие на
младите хора и изграждането на активната им гражданска позиция. По този начин те
получават възможност да огласяват своите потребности и проблеми, както и да поемат
готовност за ангажираност при взимане на решения.
На територията на общината липсват изявени младежки организации. Липсват
ефективни действащи механизми за отразяване мнението на младото поколение при
вземането на важни политически и социални решения на общинско ниво (няма сформиран
Общински консултативен съвет по младежките въпроси, който да подпомага кмета при
провеждане на общинската политика за младежта, съгласно чл. 15, ал. 6 от Закона за
младежта). Нужни са ефективни мерки за стимулиране и подпомагане на младежките
организации.
7. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността
Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение
в община Исперих се осъществяват от Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни. МКБППМН оказва съдействие на образователните
институции за обхващане в училище на подлежащите на задължително образование деца
и ограничаване на отпадането от училище на деца в криминогенен риск и криминални
прояви, извършва дейности по ранна превенция и откриване на симптоми за извършване
на криминални деяния, както и превантивна работа с родителите.
В обществото ни все още са налице много от факторите, водещи до противоправно
поведение на младежите: занижен жизнен статус на част от семействата, конфликтна или
криминогенна семейна среда, дефицити в родителския капацитет, подценяване на
образованието, либерално отношение към отсъствията от училище, недостатъчна
ангажираност на свободното време, нарастващ процент на младежката безработица. През
2019 г. има извършени правонарушения от 69 младежи, регистрирани са 3
пътнотранспортни произшествия с участието на млади хора на възраст до 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.

III. Специфични цели на плана:
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1. Повишаване нивото на образование на младите хора в общината чрез:
1.1. Разширяване на достъпа до формалното образование, прилагайки широк набор
от форми на обучение.
1.2. Развитие на неформалното образование за придобиване на полезни знания и
умения и за пълноценно ангажиране на свободното време на младите хора.
2. Популяризиране на доброволческия труд като форма на активна гражданска
позиция и общественополезна дейност.
3. Повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословния начин на
живот сред младите хора.
4. Повишаване на информираността на младите хора за активно участие в
изпълнението на младежките политики на национално, областно и общинско ниво.
5. Социално-икономическа и културна интеграция на младежи в неравностойно
положение.
6. Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможностите за
изява на младежите.

IV. Приоритети:
№
1.

2.
3.

ПРИОРИТЕТ
Насърчаване на икономическата заетост, кариерно
развитие на младите хора и снижаване на
младежката безработица.
Подобряване достъпа до информация и качествени
услуги
Насърчаване на здравословния начин на живот и
превенция на зависимостите на младите хора

4.

Превенция на социалното изключване на младите
хора в неравностойно положение

5.

Утвърждаване и популяризиране на младежкото
доброволчество

6.

Повишаване на гражданската активност

7.

Дейности, свързани с младите хора в малките
населени места в общината
Развитие на междукултурния и международния
диалог
Повишаване ролята на младите хора в превенцията
на престъпността

8.
9.

10.

Развитие на неформалното образование чрез
алтернативни форми на обучение за придобиване
на нови знания и умения

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ
Община Исперих
„Бюро по труда“, гр. Исперих
„Бизнес център“, гр. Исперих
Община Исперих
Община Исперих
Училища
БЧК
РЗИ
Дирекция „Социално подпомагане”
Спортни клубове
Община Исперих
БЧК
Дирекция „Социално подпомагане”
Училища
БЧК
Община Исперих
Община Исперих
Училища
Община Исперих
Читалища
Община Исперих
Училища
Община Исперих
Училища
МКБППМН
РУ „Полиция“ Исперих
Читалища
Извънучилищни и училищни звена

V. Очаквани резултати:
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1. Учредяване на младежки организации, укрепване и развитие на капацитета им,
както и на институциите, работещи с млади хора.
2. Повишена информираност на младите хора относно здравословния начин на
живот и възможностите за осмисляне на свободното им време.
3. Увеличен брой на доброволците в граждански и младежки инициативи.
4. Активна гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по
превенция на зависимостите за здравословен начин на живот и повишаване активността и
участието на младите хора в спортни занимания.
5. Засилена роля на младите хора в гражданското общество чрез участието им в
програми за младежки дейности.
6. Участие на повече младежи в неравностойно положение в образователновъзпитателни, културни и спортни дейности.
7. Подобрени възможности за участие на младите хора в извънучилищни дейности
за развитие на творческите им умения и възможности за изява.
8. Постигнато сближаване и задоволяване на потребностите на младите хора с тези
на младежта в европейските страни чрез различни инициативи, проекти и обмени.
9. Повишаване дела на завършващите средно образование.
10. Снижаване на младежката безработица под средната за страната.
11. Намаляване броя на младите хора, употребяващи наркотици, алкохол, цигари и
други.

VI. Финансово осигуряване:
Източниците на финансиране за постигане целите в Плана са в рамките на
утвърдения бюджет на Община Исперих, средства по проекти, финансирани от
оперативни програми, и други международни и национални донори, средства от
бюджетите на институциите, които изпълняват конкретните дейности, заложени в
годишния план.

VII. Организация и координация на дейностите за постигане на
целите
Кметът осигурява провеждането на общинската политика за младежта в
съответствие с държавната политика, като работи в тясно сътрудничество с:
– Младежки организации;
– РУО – гр. Разград;
– РУ „Полиция“ Исперих;
– Училища;
– Дирекция „Бюро по труда” Исперих;
– Регионална здравна инспекция;
– Български червен кръст;
– Културни институции;
– Читалища;
– Спортни клубове;
– „Бизнес център“ – Исперих.

VIII. Дейности по наблюдение, оценка и актуализация на
общинската програма за младежки дейности
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Кметът ръководи и координира дейностите по изпълнението на Плана за младежки
дейности в община Исперих. Планът се приема с Решение на Общински съвет – Исперих
и е отворен за актуализация при необходимост.

IX. Публичност
Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се актуализира,
допълва и изменя на база регламентирани периодични анализи.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община
Исперих за 2019 г. и на Общински план за младежта на община Исперих за 2020 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.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
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26.
27.
28.
29.

ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

За
За
За
За

П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 82

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.15, ал.4 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.

Приема Отчет за изпълнение на младежките дейности в Община Исперих за
2019 г. (Приложение № 1).
2. Приема Общински план за младежта на община Исперих за 2020 г. (Приложение

№ 2).
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Приложение 1
Национална стратегия за младежта (2010-2020)

Отчет на Планa за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2019 г.
1. Приоритет: НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
1.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на
младите хора в България
1.2.1 Оперативна цел: Разкриване на нови работни места и развитие на пазара на труда, стимулиращи включването и кариерното
развитие на младите хора
Дейности
Отговорни институции

Водеща

Дейност 1 "Осигуряване на чиракуване и стажуване"
Дейност 2 "Работна среща с работодатели за изясняване нуждите на бизнеса от кадри"

Партнира
щи
институци
и/
организаци
и
Университет Община
и
Исперих
ДБТ
– Община
Исперих
Исперих

2. Приоритет: ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ
2.1. Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и
обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им.
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2.2.1 Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора
Дейност 1 "Организиране на информационна кампания, насочена към млади майки и жени по случай
Световната седмица за кърмене"
Дейност 2 "Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от
местната общност и като граждани на Република България и на ЕС"
2.2.2 Оперативна цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора
Дейност 1 "Подкрепа на млади таланти"

Община
Исперих
Община
Исперих
Община
Исперих

3. Приоритет: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ
3.1. Стратегическа цел: Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора
3.2.1 Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора
Дейност 1 "Организиране на здравно-образователни кампании и отбелязване на световни и Училища,
тематични дни – по повод световния ден без тютюнев дим, Международния ден за борба с хепатита, читалища
Световния ден на психичното здраве, превенции по въпросите на здравословното хранене"
Община
Исперих
3.2.2 Оперативна цел: Повишаване на сексуалната култура на младите хора
Дейност 1 "Провеждане на информационни кампании за ограничаване на ранните бракове и Училища,
раждаемостта в ранна възраст сред ромското население"
читалища
Община
Исперих
Дейност 2 "Организиране на здравнообразователни кампании за превенция на ХИВ/СПИН
Училища,
читалища,
БЧК
Дейност 3"Провеждане на кампании и обучения сред младите хора по въпросите на сексуалното и Училища,
репродуктивно здраве
читалища
Община
Исперих

Община
Исперих
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3.2.3 Оперативна цел: Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора
Дейност 1 "Участие в общински ученически игри"

Община
Училища
Исперих
Дейност 2 "Участие в спортни клубове по интереси"
Община
Клубове
Исперих
Дейност 3"Провеждане на беседи и дискусии, свързани с повишаване спортната култура на младите Училища
Община
хора"
Исперих
4. Приоритет: ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
4.1. Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – младежи в специализирани
институции; младежи с увреждания; младежи, напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от различни
зависимости; бивши затворници и други групи младежи в риск
4.2.1
Оперативна
цел:
Осигуряване
на
социални
услуги
за
младите
хора
в
неравностойно положение
Дейност 1 "Предоставяне на социална услуга "ДСП–Исперих"
Община
Исперих
4.2.2 Оперативна цел: Ограничаване на предаването на социалното изключване между поколенията
Дейност 1 "Организиране на информационни кампании, срещи и беседи с възрастни хора, хора в Община
неравностойно положение и младежи"
Исперих

Училища,
пенсионерс
ки клубове

5. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
5.1. Стратегическа цел: развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност,
учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание
5.2.1 Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството
Дейност 1 "Общинско състезание за оказване на първа долекарска помощ"

БЧК

Училища,
Община
Исперих
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6. Приоритет: ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ
6.1. Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за
приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти
6.2.1 Оперативна цел: Насърчаване на гражданското образование и обучение
Дейност 1 "Участие в националната кампания "Да изчистим България за един ден"

Община
Училища
Исперих
6.2.2 Оперативна цел: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението
и оценката на секторните политики на национално, регионално, областно и общинско ниво
Дейност 1 "Участие в инициативата "Мениджър за един ден" на Джуниър Ачийвмънт, България"
Училища
Община
Исперих
7. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
7.1. Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
7.2.1 Оперативна цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация и на младите хора в малките
населени места и селските райони
Дейност 1 "Осигуряване на интернет достъп в читалищата"
Община
Исперих
Дейност 2"Добре развита образователна инфраструктура по населени места"
Община
Исперих
7.2.2 Оперативна цел: Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местното развитие
Дейност 1 "Ден на отворените врати в Общинска администрация – Исперих"

Община
Исперих

8. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ
8.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в
междукултурното и международното младежко общуване

319

8.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог
Дейност 1 "Отбелязване на национални и международни празници, на международни дни със Община
социално значение"
Исперих
9. Приоритет: ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА

Читалища,
училища

9.1. Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в превенция
на правонарушенията, извършени от млади хора
9.2.1. Оперативна цел: Ангажиране на местната власт, младежките организиции и медиите в превенцията на правонарушенията,
извършвани от младежи
Дейност 1 "Провеждане на лекции и беседи за превенция на правонарушенията, извършвани от РУ
– Община
млади хора"
Исперих
Исперих,
училища
9.2.2. Оперативна цел: Изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните органи
Дейност 1 "Организиране на срещи между учениците от двете гимназии и органите на местното Община
полицейски управление"
Исперих
9.2.3. Оперативна цел: Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора
Дейност 1 "Акция "Ваканция! Да запазим живота на пътя"

РУ
Исперих

РУ
–
Исперих
– Училища,
Община
Исперих
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Приложение 2

ОБЩИНСКИ ПЛАН
ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
за 2020 г.
I. Въведение
Общинският план за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на
Националната стратегия за младежта (2010-2020), която определя визията на
правителството за европейското развитие на България по отношение на политиката за
младите хора в страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на младите
хора чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим
социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на
България и Европейския съюз.
Дейността на всички ресорни държавни институции в страната има отражение
върху живота на младите хора. Законът за младежта има за цел преодоляване на
основните предизвикателства пред управлението на младежката политика в страната,
свързани с:
– необходимост от по-тясно сътрудничество между различните секторни
държавни органи в планирането, изпълнението и оценката на политиките за
младежта на централно и областно ниво;
– активно включване на общините в планирането и реализирането на политиките
за младите хора;
– активизиране участието на младите хора в обществения и икономическия живот;
– приобщаването на младите хора в процеса на управлението на местно, областно
и национално ниво.
Грижата за младите хора е най-важна национална кауза, поради което
изключително важно е провеждането на младежка политика на общинско ниво в
съответствие с държавната политика за младежта. Активността на местните власти ще
осигури по-висока степен на отзивчивост към нуждите на младите хора в съответствие с
принципите на Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на
общините и регионите.
Стратегическите цели, заложени в този план, са свързани с насърчаване на
икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на
достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на
живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение,
развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност,
развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на
междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в
превенцията на престъпността.

II. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община
Исперих:
1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора:
1.1. Достъп до образование:
– Демографска картина и тенденции
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Демографското състояние на община Исперих следва тенденциите в развитието на
демографията на страната като цяло – населението намалява. Възрастовата структура е
силно влошена – намалява броят на жените в детеродна възраст, а възпроизводството е с
отрицателен естествен прираст. Наблюдава се интензивна миграция, насочена предимно
към големите икономически центрове на страната и чужбина. Тенденцията е напускане на
общината предимно от млади хора в активна работоспособна и репродуктивна възраст.
Подобряването на икономическото развитие в общината би довело до частично
решаване на проблемите. Необходима е целенасочена държавна политика за развитието на
селата и малките градове, в противен случай тенденцията към депопулация ще продължи.
– Образователна структура
Основа за социализирането и реализирането на всяка личност е образованието –
формално и неформално, поради което то е ключова ценност за децата и младите хора.
Българското общество има традиционно високи образователни ценности. Практиката
показва, че една макар и неголяма част от децата у нас не постъпват в училище, а други
отпадат в различните класове.
Община Исперих се стреми да създава условия и възможности за усъвършенстване
на образователната система и осигуряване на различни видове и степени образование. На
територията на общината функционира образователна инфраструктура, която включва
институции на предучилищното обучение, общо, профилирано и професионално
образование. До всички средищни училища и детски градини е осигурен безплатен
транспорт за учители, деца и ученици. Отрицателната демографска статистика обаче води
до съществуването на паралелки/групи с минимален и под минималния брой
ученици/деца.
На територията на община Исперих функционират 9 общински училища – две
средни и седем основни, 14 детски градини – 4 в града и 10 по селата.
Професионалната и профилирана гимназия в града адекватно реагират и въвеждат
нови специалности в годините на своето развитие, подготвяйки учениците по професии,
необходими за икономиката в региона, както и за успешната им реализация
във висши учебни заведения.
През 2018/2019 учебна година 4 ученици на възраст от 15 до 29 години са
отпаднали от училище.
Проблемът на отпадането на ученици, подлежащи на задължително обучение, има
социално, икономическо, етнокултурно и образователно измерение.
Едновременното действие на икономически, образователни и етнокултурни
фактори, които са рискови за отпадане на ученици, оказва най-силно влияние и се
проявява най-вече сред децата и учениците от ромски произход. Икономическите причини
за напускане на училище (ниски доходи, нисък жизнен стандарт и битови условия,
безработица и др.), влиянието на семейството и средата (отглеждане на деца в непълни
семейства, ниско образователно равнище на родителите, нехайно и безотговорно
родителско отношение и др.) и образователните фактори (ниска степен на училищна
готовност, трудности при усвояване на учебния материал, нередовно посещаване на
училище, конфликти с учители и съученици) си взаимодействат и поставят децата в
особено висок риск от отпадане от училище.
Предвид сложността на явлението „отпадащи ученици от училище” и
комплексното действие на причините, които го пораждат, е необходимо тясно
сътрудничество между отговорните фактори на местно равнище за успешното и трайно
преодоляване на този проблем.
1.2. Заетост
В условията на пазарна икономика от най-важно значение за младите хора е
предстоящото им трудово и социално реализиране. Към този план трябва да съществуват
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добри перспективи за осигуряване на заетост, поддържане и подобряване условията на
труд, както и добра среда за разширяване на възможностите за интегриране.
Картината на младежката безработица в региона е със сравнително висок процент.
Причините за нея могат да се обединят в следните аспекти: липсата на трудов опит, който
е основен фактор за всеки работодател при подбор на кадри, и демотивация от
предлаганото заплащане при несъобразяване или пренебрегване на дадената
квалификация. Друг ключов фактор, предопределящ младежката безработица, е степента
на придобитото образование. Данните показват, че безработицата сред младежите с висше
образование е по-ниска.
В региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Исперих към 31.12.2020 г.
общият брой на регистрираните безработни лица е 1192. От тях броят на регистрираните
млади хора до 29-годишна възраст е 223.
Реализацията на политиката за насърчаване на заетостта на младежите обхваща
форми, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта, които се реализират
предимно от „Бюро по труда“ – Исперих.
През 2020 г. 223 младежи са започнали работа, в това число по национални
програми за заетост, схеми и проекти.
През 2020 година, както и през предходните години най-голям е делът на местата
без изискване за специалност от всички обявени свободни работни места на първичния
пазар на труда. Високият относителен дял на свободни работни места за
нискоквалифицирани работници е типичен за обслужвания район поради
преобладаващата селскостопанска дейност. Най-голямо бе търсенето на селскостопански
работници, шивачки, механизатори, машинни оператори и лични асистенти.
Специалистите от Дирекция „Бюро по труда” осъществяват непрекъснати контакти
с представители на професионалните гимназии, като се стремят да проследяват
реализацията на завършващите млади хора на пазара на труда.
Една от наложилите се и добри практики на територията на община Исперих е
инвестицията, която крупните работодатели, като заводът за производство на керамични
изделия и декоративни елементи „Хан Аспарух“ и селскостопанската компания
„Агротайм“ ООД, правят в обучението и квалификацията на младите работници.
1.3.Нагласи към предприемачество
По отношение на икономическата активност може да се твърди, че
предприемаческата култура и инициативност на младите хора са в начален етап. Въпреки
добрите практики и модели по проекти и програми, които насърчават младите
предприемачи, развитието на самостоятелен бизнес сред тях все още се оказва рисковано.
1.4. Признаване на компетенциите и уменията получени чрез неформално и
самостоятелно учене
За да бъде ефективно образованието на младите хора, то трябва да се развива във
всички направления: както в областта на формалното образование чрез оптимизиране и
осъвременяване на образователната система, така и в областта на неформалното
образование – извън образователната система чрез развитие на алтернативни форми на
обучение и валидиране на придобитите знания и умения, и на ученето през целия живот.
Признаването и сертифицирането на знания, умения и компетентности, придобити
в резултат на неформално и самостоятелно учене, както и дуалното обучение, все още не
са достатъчно развити и популярни.
2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
Достъпът до информация в община Исперих, както и в цялата страна, бележи ръст.
Въпреки масовото навлизане на информационните технологии в бита и в работата,
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младите хора в малките населени места и тези, които принадлежат към социално уязвими
групи, остават с ограничен достъп до източниците на информация.
Един от приоритетите в политиката на община Исперих днес е повишаване
качеството и достъпа до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие.
Достъп до информация на младите хора в общината се предоставя чрез няколко
източника:
– централна общинска библиотека „Петя Йорданова“, оборудвана с компютърни
конфигурации и с осигурен интернет достъп;
– едно читалище в града и 24 по селата, като осигурен интернет достъп има в
половината от тях;
– Общинска администрация.
През 2018 година Община Исперих спечели ваучер в инициативата на Европейския
съюз WIFI4EU за безплатен безжичен интернет на обществени места.
Информацията е много важна за развитието на отделния човек и на обществото.
Днес информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги
ползват. Обществените библиотеки играят роля в този процес и работят активно за
намаляване на различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до интернет и до
различни онлайн информационни услуги.
Всички културни институции на територията на града изпълняват ролята на памет
за миналото като събират, съхраняват и осигуряват достъп до материали, свързани с
историята на общността или на отделни личности. Чрез предлагането на разнообразна
информация те подпомагат хората да участват компетентно при обсъждането и вземането
на решения по ключови проблеми. Успешно си сътрудничат с други организации, за да
оползотворят по най-добрия начин ресурсите, с които разполагат.
Като цяло обаче публичните услуги в подкрепа на младите хора в Исперих все още
не са с необходимото качество и не достигат до всички нуждаещи се, особено до младите
роми и младежите в отдалечените райони на града.
3. Насърчаване на здравословния начин на живот
3.1. Здравословен статус
Здравословното състояние на младежката възрастова група между 15 и 29 години
не се следи отделно от това на цялото население. Конкретни данни се събират и
анализират само за подрастващите в ученическа възраст.
Най-обобщено бихме могли да кажем, че най-разпространените заболявания сред
младите са свързани с няколко фактора: вредни навици на хранене – небалансирано
хранене; някои алергизиращи фактори; претовареност в учебните заведения и
продължителен престой в неправилна работна поза.
3.4. Физическа активност и спортни занимания
Чрез различните спортни занимания младите хора развиват ценни физически и
психически качества, осъществява се превенция на заболявания, както и превенция на
противообществените прояви и престъпността.
На територията на община Исперих има сформирани различни спортни клубове:
№
1.
2.

Наименование на
клуба
СНЦ "Футболен клуб
"Бенковски – 2016"
СНЦ "Футболен клуб
Левски – Подайва"

Вид спорт
футбол
футбол
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3.

СНЦ "Футболен клуб
Стара сила"

футбол

4.

СНЦ "Ученически
спортен клуб "Ханове
2018"

футбол,
волейбол

5.

СНЦ "Футболен клуб
Стрела"

футбол

7.

8.

9.
10.
11.

12.

СНЦ "Спортен клуб
по борба "Осман
Дуралиев"
СНЦ "Колоклуб
Димитровец –
Исперих"
СНЦ "Волейболен
клуб "Хан Аспарух"
СНЦ "Адреналин в
кръвта"
СНЦ "Училищен
спортен клуб "Васил
Априлов"
СНЦ "Спортен клуб
по тенис на маса –
Исперих"

борба

колоездене

волейбол
мото клуб
НСО
тенис на
маса

3.5. Достъп до обучения и кампании по въпросите на спорта, здравето,
физическата активност и здравословния начин на живот
Здравната превенция и здравната просвета са приоритетни дейности за
Червенокръстката организация в община Исперих. Ежегодно се провеждат традиционни
кампании и здравни беседи сред младите. Разпространяват се материали за превенция на
ХИВ/СПИН, туберколоза, материали, промотиращи донорството, здравословното хранене
и пр.
За съжаление обаче провежданата политика за профилактика и опазване здравето
на младото поколение, не само в общината, но и в цялата страна, не е системна.
4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно
положение
Социалните услуги в община Исперих (включително от типа подкрепа,
придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 15 до 29 години в
риск, са:
*Преходно жилище
Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим
начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им
от специализирана институция. Услугата предоставя комплекс от дейности, целящи:
постигането на самостоятелен и независим живот след напускане на институцията на
младежите и девойките; успешна професионална и житейска реализация; създаване на
мрежа за социална подкрепа и постигане на социално включване; реинтеграция в семейна
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среда. Социалната услуга е с капацитет 8 души, като 8 от настанените потребители в
момента са на възраст между 15 и 18 год.
*Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
(ЦНСТДМУ)
Центърът е с капацитет 14 души, като 9 от настанените потребители са младежи до
29 години. В тази социална услуга от резидентен тип се създават условия за задоволяване
на основните жизнени потребности на лицата – храна, подслон и сигурност. В центъра се
осигурява индивидуална грижа и подкрепа за младежите в риск.
*Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 и 2 (ЦНСТ)
Двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания са социална
услуга от резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца,
изведени от техните семейства. Те осигуряват настаняване на децата в среда, близка до
семейната и съдейства за постигане в максимална степен на самостоятелност в
комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги в съответствие с
потребностите на настанените деца. В тях се настаняват лица от 3 до 18-год. възраст. В
момента 10 младежи ползват услугата.

*Център за обществена подкрепа (ЦОП)
Центърът за обществена подкрепа е социална услуга, в която се извършват дейности,
свързани с превения на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище,
деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен
живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В Центъра се извършват:
социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на
родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждаване и конфликт
при развод/раздяла, наблюдаване и оценяване на приемните семейства, оценяване и
обучение на осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми,
реализиране на социални програми за деца и семейства в риск. В момента 11 от лицата,
които ползват услугата са в младежка възраст.
*Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ)
Дневният център е услуга, предоставяща специализирана подкрепа на деца и
младежи в неравностойно положение. В ДЦДМУ се предлагат дневни занимания, които
насърчават и поддържат уменията на децата и младежите, а в същото време и надграждат
възможностите им за развитие. Дейностите, които осъществяват специалистите са:
психологическо консултиране; социална рехабилитация; логопедична работа; медицинска
рехабилитация; педагогическа помощ за деца със специални образователни потребности;
семейно консултиране; подкрепа за включващо обучение. Девет от ползвателите на
услугите в центъра са младежи. В момента 15 са младежите, които ползват услугите на
Центъра.
*Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ)
Центърът за работа с деца на улицата е социална услуга, разкрита към КСУДС
„Лудогорие” от 01.01.2019 г. Тя включва комплекс от социални услуги, свързани с
превенцията на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална
рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез
индивидуална или групова работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и
подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в
родителски умения. Услугата е с капацитет 20 места, като в момента 2 лица са на възраст
между 15 и 29 години.
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*Операция „Топъл обяд – 2016-2019“
Операцията е социална услуга в общността, насочена към задоволяване на
потребностите от храна на най-уязвимите лица от община Исперих. Осъществява се по
ОП за храни и/или основно материално подпомагане. Целта на тази услуга е подобряване
качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на социално слаби лица. През
2019 година услугата се предоставя на 140 потребители, като в момента 15 лица са на
възраст между 15 и 29 години.
*Личен асистент
По Закона за личната помощ в община Исперих се предоставя и социална услуга в
домашна среда “Личен асистент“. Към 31.12.2019 г. услугата обхваща 105 ползватели,
нуждаещи се от постоянни грижи, от които 7 са младежи до 29-годишна възраст.
Непосредствените цели на услугата са осигуряване на качествена грижа в семейна среда
за тежко болни хора и насърчаване на заетостта на безработни лица като лични асистенти
на хора с увреждания.
5. Развитие на младежко доброволчество
5.1.Отношение и нагласи към доброволчеството
Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да нараства,
все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. Ценността на
доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Неразвити са
механизмите за публичното подпомагане на младежкото доброволчество като важна
проява на солидарност и гражданска активност и форма за неформално учене. Правата на
младите доброволци, особено на непълнолетните, се нуждаят от законова закрила.
5.2.Участие в доброволчески дейности
Доброволчеството дава множество възможности на младите хора да изразят своя
порив към хуманност и грижа за другите, както и да се утвърдят общочовешките ценности
сред младото поколение.
Утвърдена в общината младежка доброволческа организация е Български
младежки червен кръст (БМЧК). БМЧК има изградени работещи практики в няколко
основни направления: оказване на първа долекарска помощ, социално-помощна дейност,
подготовка и подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи, здравна
просвета, превенция на сексуално и наркоманно рисково поведение и зависимости и др.
Членове на организацията са ученици от Гимназия „Васил Левски”, гр. Исперих.
Екипите са преминали курс по първа долекарска помощ и ежегодно взимат участие в
състезания. Всяка година по случай великденските и коледните празници се организира
дарителска акция за събиране на дрехи, обувки и други вещи за хора в неравностойно
положение и социално слаби семейства.
Важен факт е, че младежката организация се попълва с все повече умни и
интелигентни деца, които знаят какво искат и как да го постигнат (членове на БМЧК 2019
г. – 22 ученици).
Важен и значим момент в развитието на нашите младежи е осъзнаването на
значимостта на доброволчеството като акт на подкрепа за уязвими лица. Безусловността и
всеотдайността в тяхната дейност е мотиватор не само за деца, но и за възрастни.
6. Повишаване на гражданската активност на младите хора
6.2.
Свободно време – интереси и нагласи
В читалище „Съзнание 1891“ в гр. Исперих творят и се развиват голям брой
младежи, организирани в различни групи по интереси – танци, музика, театрално и
изобразително изкуство.
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Дейност развиват: школа по изобразително изкуство, школа по пиано, китара,
школа по карате/джудо, кръжок по художествено слово, клуб „Бит и традиции“,
балетна и танцова формация, школа за хип-хоп танци, група за народни песни, група
за руски и популярни песни, смесен хор за туристически и патриотични песни,
театрална група.
6.2. Възможности за пълноценно участие в гражданския живот и процеса на
взимане на решения
Към момента липсва ясно обособен механизъм за включване на младите хора в
процеса на взимане на решения. Отговорност на всички институции в страната е да
създават такава възможност за включване, която да подпомогне пълноценното развитие на
младите хора и изграждането на активната им гражданска позиция. По този начин те
получават възможност да огласяват своите потребности и проблеми, както и да поемат
готовност за ангажираност при взимане на решения.
На територията на общината липсват изявени младежки организации. Липсват
ефективни действащи механизми за отразяване мнението на младото поколение при
вземането на важни политически и социални решения на общинско ниво (няма сформиран
Общински консултативен съвет по младежките въпроси, който да подпомага кмета при
провеждане на общинската политика за младежта, съгласно чл. 15, ал. 6 от Закона за
младежта). Нужни са ефективни мерки за стимулиране и подпомагане на младежките
организации.
7. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността
Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение
в община Исперих се осъществяват от Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни. МКБППМН оказва съдействие на образователните
институции за обхващане в училище на подлежащите на задължително образование деца
и ограничаване на отпадането от училище на деца в криминогенен риск и криминални
прояви, извършва дейности по ранна превенция и откриване на симптоми за извършване
на криминални деяния, както и превантивна работа с родителите.
В обществото ни все още са налице много от факторите, водещи до противоправно
поведение на младежите: занижен жизнен статус на част от семействата, конфликтна или
криминогенна семейна среда, дефицити в родителския капацитет, подценяване на
образованието, либерално отношение към отсъствията от училище, недостатъчна
ангажираност на свободното време, нарастващ процент на младежката безработица. През
2019 г. има извършени правонарушения от 69 младежи, регистрирани са 3
пътнотранспортни произшествия с участието на млади хора на възраст до 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.

III. Специфични цели на плана:
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1. Повишаване нивото на образование на младите хора в общината чрез:
1.1. Разширяване на достъпа до формалното образование, прилагайки широк набор
от форми на обучение.
1.2. Развитие на неформалното образование за придобиване на полезни знания и
умения и за пълноценно ангажиране на свободното време на младите хора.
2. Популяризиране на доброволческия труд като форма на активна гражданска
позиция и общественополезна дейност.
3. Повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословния начин на
живот сред младите хора.
4. Повишаване на информираността на младите хора за активно участие в
изпълнението на младежките политики на национално, областно и общинско ниво.
5. Социално-икономическа и културна интеграция на младежи в неравностойно
положение.
6. Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможностите за
изява на младежите.

IV. Приоритети:
№
1.

2.
3.

ПРИОРИТЕТ
Насърчаване на икономическата заетост, кариерно
развитие на младите хора и снижаване на
младежката безработица.
Подобряване достъпа до информация и качествени
услуги
Насърчаване на здравословния начин на живот и
превенция на зависимостите на младите хора

4.

Превенция на социалното изключване на младите
хора в неравностойно положение

5.

Утвърждаване и популяризиране на младежкото
доброволчество

6.

Повишаване на гражданската активност

7.

Дейности, свързани с младите хора в малките
населени места в общината
Развитие на междукултурния и международния
диалог
Повишаване ролята на младите хора в превенцията
на престъпността

8.
9.

10.

Развитие на неформалното образование чрез
алтернативни форми на обучение за придобиване
на нови знания и умения

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ
Община Исперих
„Бюро по труда“, гр. Исперих
„Бизнес център“, гр. Исперих
Община Исперих
Община Исперих
Училища
БЧК
РЗИ
Дирекция „Социално подпомагане”
Спортни клубове
Община Исперих
БЧК
Дирекция „Социално подпомагане”
Училища
БЧК
Община Исперих
Община Исперих
Училища
Община Исперих
Читалища
Община Исперих
Училища
Община Исперих
Училища
МКБППМН
РУ „Полиция“ Исперих
Читалища
Извънучилищни и училищни звена

V. Очаквани резултати:
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12.
Учредяване на младежки организации, укрепване и развитие на капацитета
им, както и на институциите, работещи с млади хора.
13.
Повишена информираност на младите хора относно здравословния начин на
живот и възможностите за осмисляне на свободното им време.
14.
Увеличен брой на доброволците в граждански и младежки инициативи.
15.
Активна гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по
превенция на зависимостите за здравословен начин на живот и повишаване активността и
участието на младите хора в спортни занимания.
16.
Засилена роля на младите хора в гражданското общество чрез участието им
в програми за младежки дейности.
17.
Участие на повече младежи в неравностойно положение в образователновъзпитателни, културни и спортни дейности.
18.
Подобрени възможности за участие на младите хора в извънучилищни
дейности за развитие на творческите им умения и възможности за изява.
19.
Постигнато сближаване и задоволяване на потребностите на младите хора с
тези на младежта в европейските страни чрез различни инициативи, проекти и обмени.
20.
Повишаване дела на завършващите средно образование.
21. Снижаване на младежката безработица под средната за страната.
22. Намаляване броя на младите хора, употребяващи наркотици, алкохол, цигари и
други.

VI. Финансово осигуряване:
Източниците на финансиране за постигане целите в Плана са в рамките на
утвърдения бюджет на Община Исперих, средства по проекти, финансирани от
оперативни програми, и други международни и национални донори, средства от
бюджетите на институциите, които изпълняват конкретните дейности, заложени в
годишния план.

VII. Организация и координация на дейностите за постигане на
целите
Кметът осигурява провеждането на общинската политика за младежта в
съответствие с държавната политика, като работи в тясно сътрудничество с:
– Младежки организации;
– РУО – гр. Разград;
– РУ „Полиция“ Исперих;
– Училища;
– Дирекция „Бюро по труда” Исперих;
– Регионална здравна инспекция;
– Български червен кръст;
– Културни институции;
– Читалища;
– Спортни клубове;
– „Бизнес център“ – Исперих.

VIII. Дейности по наблюдение, оценка и актуализация на
общинската програма за младежки дейности
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Кметът ръководи и координира дейностите по изпълнението на Плана за младежки
дейности в община Исперих. Планът се приема с Решение на Общински съвет – Исперих
и е отворен за актуализация при необходимост.

IX. Публичност
Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се актуализира,
допълва и изменя на база регламентирани периодични анализи.

ТОЧКА 27 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Исперих за 2021 г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва заместник кмета на община Исперих г-н Кючюк.
Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно чл.36б, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на закона за социално
подпомагане, общинските съвети приемат ежегодно до 30 април за изпълнение на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020), по предложение на кмета на
общината годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище за следващата
календарна година, съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане“.
Годишният план за развитие на социалните услуги за 2021 г. цели да разработи цялостен
модел на планиране, развиване и предоставяне на социални услуги на общинско ниво, насочен
към подобряване на достъпа до качествени услуги, повишаване на ефективността и
ефикасността на системата за социални дейности. Социалните услуги залегнати в плана са
определени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи в общината.
Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и
усъвършенстват в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се
условия, нормативна база и икономическа среда, който има законово определено съдържание
(чл. 36б, ал.4, т.1-т.5 от ППЗСП).
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация; чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане (Изм. - ДВ, бр. 120 от
2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм. изцяло, бр. 15 от 2010 г.; отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от
01.01.2020 г., влизането в сила изменено на 01.07.2020 г., бр. 101 от 2019 г.) и чл. 36б, ал.4 и
ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2021 г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Плана за развитие на социалните
услуги в община Исперих за 2021 г. на изпълнителния директор на Агенция за социално
подпомагане по електронен път в 14-дневен срок от неговото приемане чрез регионалната
дирекция за социално подпомагане.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2021 г.
№

Услуга

Целеви групи

Териториален
обхват

Капа
цитет

община
Исперих

250

Основни дейности –
фокус на услугата

Местоположение

Статус

Социални услуги в домашна среда
1.

„Личен асистент“

1.Хората с право на чужда
помощ с определени 90 и
над 90 на сто вид и степен
на увреждане или степен
на
трайно
намалена
работоспособност;
2. Децата с право на
чужда
помощ
с
определени 50 и над 50 на
сто вид и степен на
увреждане или степен на
трайно
намалена
работоспособност;
3. Децата без право на
чужда
помощ
с
определени 90 и над 90 на
сто вид и степен на
увреждане или степен на
трайно
намалена
работоспособност.

община Исперих от 01.09.2019 г.
„Личен асистент”:
лице, полагащо почасови грижи в
/държавно
домашна среда на деца/ пълнолетни
финансиране/
лица с трайни увреждания в
невъзможност за самообслужване,
с
цел
подпомагане
на
задоволяването на ежедневните им
потребности от битов и социален
характер
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2.

„Социален асистент“

Възрастни хора над 65 г.
с ограничения или в
невъзможност за
самообслужване; хора с
увреждания и техните
семейства

община
Исперих

60

община Исперих налична към
„Социален асистент“:
лице, полагащо почасови грижи в
Община
домашна среда на деца/ пълнолетни
Исперих
лица с трайни увреждания и на
/по проект
лица над 65-годишна възраст в
„Патронажни
невъзможност за самообслужване,
грижи за
с
цел
подпомагане
на
независим и
задоволяването на ежедневните им
достоен
потребности от битов и социален
живот“/
характер

3.

Домашен социален
патронаж

лица на/ над
трудоспособна възраст;
лица с трайно намалена
работоспособност над
71% ЕР на ТЕЛК;
деца до 18г. с намалена
възможност за социална
адаптация, определена от
РЕЛК/ ЦЕЛК

община
Исперих

500

„Домашен социален патронаж”:
сградата на
комплекс от социални услуги,
Център за
предоставяни
по
домовете, предоставяне на
свързани с доставка на храна; социални услуги
поддържане на личната хигиена и
за възрастни
хигиената
на
жилищните
хора и хора с
помещения,
обитавани
от
увреждания
потребителя;
съдействие
за
снабдяване
с
необходимите
технически помощни средства и
съоръжения; битови услуги и др.

деца и младежи с
увреждания от общността
и потребители на
ЦНСТД/МУ

национален

30

„Дневен център за деца и/или
младежи с увреждания”:
социална услуга за подкрепа на
деца и младежи с трайни
увреждания, в която се създават
условия за обслужване, отговарящи
на
ежедневните
и
рехабилитационните
им
потребности,
както
и
на

налична към
Община
Исперих
/общинска
дейност/

Дневен център
1.

Дневен център за
деца и/ или младежи
с увреждания
/ДЦД/МУ/

сградата на
КСУДС
„Лудогорие”
гр.Исперих

налична към
Община
Исперих
/държавно
делегирана
дейност/

334

потребностите от организация на
свободното време. Потребителите
се подпомагат от професионалисти
с цел социално включване и
превенция на настаняването им в
специализирана институция
2.

Дневен център за
пълнолетни лица с
увреждания
/ДЦПЛУ/

пълнолетни лица с
увреждания от общността
и потребители на
ЦНСТПЛФУ 1 и 2

национален

30

„Дневен център за пълнолетни общински имот
лица с увреждания”:
социална услуга за подкрепа лица с
трайни увреждания, в която се
създават условия за обслужване,
отговарящи на ежедневните и
рехабилитационните
им
потребности,
както
и
на
потребностите от организация на
свободното време. Потребителите
се подпомагат от професионалисти
с цел социално включване и
превенция на настаняването им в
специализирана институция.

за разкриване
по проект

3.

Дневен център за
стари хора
/ДЦСХ/

възрастни хора от
общността и
потребители на ЦНСТСХ

национален

20

общински имот
„Дневен център за стари хора”:
социална услуга за подкрепа на
лица, навършили възрастта за
придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст
съгласно Кодекса за социално
осигуряване,
свързана
с
предоставяне
на
храна
и
подпомагане на социалното им
включване.

за разкриване
по проект

4.

Център за подкрепа
на лица с

пълнолетни лица с
увреждания,

община
Исперих

30

„Център за подкрепа на лица с общински имот
увреждания и техните семейства,

за разкриване
по проект
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увреждания и
техните семейства,
включително с
тежки множествени
увреждания
/ЦПЛУТМУ/

включително и тежки
множествени увреждания
от общността

включително
с
тежки
множествени
увреждания“
комплекс от интегрирани здравносоциални услуги за лица с различни
форми на увреждания (физически,
сензорни и умствени) на възраст
над 18 години, съгласно индивид.
потребности на потребителите:
дневни и почасови услуги; мобилна
работа и грижа в домашна среда;
осигуряване на терапевтична и
спец.помощ за целевата група,
включително рехабилитационна и
кинезитерапевтична
дейност;
осигуряване на подкрепа за
семействата, полагащи грижи за
лица с увреждания–насочена към
предоставяне на заместваща грижа
в Центъра, за период до 14 дни.

/BG05M9OP001
-2.061-0003
„Разкриване на
Център за
подкрепа на
лица с
увреждания и
техните
семейства,
включително с
тежки
множествени
увреждания в
гр. Исперих“ по
ОП РЧР/

Социални услуги от резидентен тип
Център за настаняване от семеен тип
1.

Център за
настаняване от
семеен тип за деца
без увреждания 1
/ЦНСТДБУ 1/

деца от 3 до 18 годишна
възраст

национален

15

„Център за настаняване от
семеен
тип
за
деца
без
увреждания”:
социална услуга от резидентен тип,
предлагаща комплекс от дейности,
които се предоставят в среда
близка
до
семейната,
за
пълноценното
израстване
и
развитие на деца без увреждания,

сградата на
КСУДС
„Лудогорие”
гр. Исперих

налична към
Община
Исперих
/държавно
делегирана
дейност/
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лишени от родителска грижа, за
които
към
момента
на
настаняването в него са изчерпани
възможностите за връщане в
биологичното
семейство,
настаняване при близки и роднини
или приемно семейство.
2.

Център за
настаняване от
семеен тип за деца
без увреждания 2
/ЦНСТДБУ 2/

3.

Център за
настаняване от
семеен тип за деца и/
или младежи с
увреждания
/ЦНСТД/МУ/

деца от 3 до 18 годишна
възраст

национален

15

„Център за настаняване от
семеен
тип
за
деца
без
увреждания”:
социална услуга от резидентен тип,
предлагаща комплекс от дейности,
които се предоставят в среда
близка
до
семейната,
за
пълноценното
израстване
и
развитие на деца без увреждания,
лишени от родителска грижа, за
които
към
момента
на
настаняването в него са изчерпани
възможностите за връщане в
биологичното
семейство,
настаняване при близки и роднини
или приемно семейство.

сградата на
и КСУДС
„Лудогорие”
гр. Исперих

налична към
Община
Исперих
/държавно
делегирана
дейност/

деца и младежи с
увреждания

национален

14

„Център за настаняване от
семеен тип за деца и/ или
младежи с увреждания”:
социална услуга от резидентен тип,
предлагаща комплекс от дейности,
които се предоставят в среда
близка
до
семейната,
за
пълноценното
израстване
и
развитие на деца и/ или младежи с
увреждания, лишени от родителска

сградата на
ЦНСТД/МУ
гр.Исперих

налична към
Община
Исперих
/държавно
делегирана
дейност/
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грижа, за които към момента на
настаняването в него са изчерпани
възможностите за връщане в
биологичното
семейство,
настаняване при близки и роднини
или приемно семейство.
4.

Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с
физически
увреждания 1
/ЦНСТПЛФУ 1/

пълнолетни лица с
физически увреждания

национален

15

„Център за настаняване от общински имот
семеен тип за пълнолетни лица с
физически увреждания”:
социална услуга от резидентен тип,
предлагаща комплекс от дейности,
които се предоставят в среда
близка до семейната, за пълнолетни
лица с физически увреждания.

за разкриване
по проект

5.

Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с
физически
увреждания 2
/ЦНСТПЛФУ 2/

пълнолетни лица с
физически увреждания

национален

15

„Център за настаняване от общински имот
семеен тип за пълнолетни лица с
физически увреждания”:
социална услуга от резидентен тип,
предлагаща комплекс от дейности,
които се предоставят в среда
близка до семейната, за пълнолетни
лица с физически увреждания.

за разкриване
по проект

6.

Център за
настаняване от
семеен тип за стари
хора
/ЦНСТСХ/

възрастни хора без
увреждания

национален

15

„Център за настаняване от общински имот
семеен тип за стари хора”:
социална услуга от резидентен тип,
предлагаща комплекс от дейности,
които се предоставят в среда
близка до семейната, за възрастни
хора без увреждания.

за разкриване
по проект
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Преходно жилище
1.

Преходно жилище
/ПЖ/

пълнолетни лица с
увреждания или деца от
15- до 18-годишна
възраст, които са били
настанени извън
семейството

национален

8

„Преходно жилище”:
форма на социална услуга:
- за деца в риск по смисъла на
Закона за закрила на детето от 15до
18-годишна
възраст,
осигуряваща
настаняване
и
подкрепа от специалисти за
придобиване
на
знания
и
практически умения за водене на
относително самостоятелен начин
на живот и подготовката им за
включване в живота на общността;
- за пълнолетни лица с увреждания,
осигуряваща
настаняване
и
подкрепа от специалисти за
придобиване
на
практически
умения за водене на самостоятелен
начин на живот и подготовката им
за включване в живота на
общността.

сградата на
КСУДС
„Лудогорие”
гр. Исперих

пълнолетни лица с
увреждания или лица от
18- до 25-годишна
възраст, които са били
настанени извън
семейството

национален

6

общински имот
„Наблюдавано жилище”:
социална услуга за пълнолетни
лица с увреждания или лица от 18до 25-годишна възраст, които са
били настанени извън семейството
по реда на Закона за закрила на
детето, осигуряваща настаняване и
условия за водене на самостоятелен
начин на живот. Подкрепата на

налична към
Община
Исперих
/държавно
делегирана
дейност/

Наблюдавано жилище
1.

Наблюдавано
жилище
/НЖ/

за разкриване
по проект
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лицата
от
специалисти
се
осъществява извън услугата чрез
психологически, социални, правни
и трудови консултации

Център за обществена подкрепа
1.

Център за
обществена подкрепа
/ЦОП/

деца и семейства в риск

община
Исперих

50

„Център
за
обществена
подкрепа”:
социална услуга, в която се
извършват дейности, свързани с
превенция
на
изоставянето,
превенция на насилието и отпадане
от
училище,
деинституционализация
и
реинтеграция на деца, обучение в
умения за самостоятелен живот и
социална интеграция на деца от
резидентна грижа. В центъра се
извършват:
социално
и
психологическо консултиране на
деца и семейства в риск; оценяване
на
родителски
капацитет,
посредничество в случаи на
родителско отчуждение и конфликт
при развод/раздяла, оценяване и
обучение на бъдещи приемни
родители
и
осиновители,
консултиране и подкрепа на деца с
поведенчески
проблеми,
реализиране на социални програми
за деца и семейства в риск

сградата на
КСУДС
„Лудогорие”
гр. Исперих

налична към
Община
Исперих
/държавно
делегирана
дейност/
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Център за работа с деца на улицата
1.

Център за работа с
деца на улицата
/ЦРДУ/

деца и семейства на деца,
живеещи трайно или
частично на улицата

община
Исперих

деца в риск, които за
определен период от
време не могат или не
трябва да живеят с
родителите си

община
Исперих

20

„Център за работа с деца на
улицата”:
комплекс от социални услуги,
свързани
с
превенция
на
попадането на деца на улицата и
отпадане от училище, социална
рехабилитация и интеграция на
деца,
живеещи
трайно
или
частично
на
улицата,
чрез
индивидуална работа с детето и
неговото
семейство,
семейно
консултиране
и
подкрепа,
медицински и санитарно-хигиенни
услуги, ограмотяване на децата,
обучение в родителски умения

сградата на
КСУДС
„Лудогорие”
гр. Исперих

налична към
Община
Исперих
/държавно
делегирана
дейност/

администра
тивната сграда
на Община
Исперих

налична на
ниво Областен
модел с
изнесено
работно място
в Община
Исперих

Приемна грижа
1.

Приемна грижа

19 прием „Приемна грижа”:
ни
отглеждане и възпитание в семейна
семейства среда на деца, които са настанени в
семейство на роднини или близки
или
в
приемно
семейство;
осигуряване за определен период
от време на сигурна и безопасна
семейна среда за децата, която да
допринесе за тяхното пълноценно
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физическо,
психическо
и
емоционално развитие; превенция
на институционализацията на деца
и осигуряване на подкрепа за
биологичните родители в кризисни
ситуации; подготовка на децата за
самостоятелен
живот
и
обучение/развиване на социални
умения; подготовка на деца, за
реинтеграция в биологичното им
семейство или осиновяване

Обществена трапезария/ Операция „Топъл обяд“
1.

Обществена
трапезария/
Операция „Топъл
обяд“

лица и семейства с ниски
доходи или липса на
такива

гр. Исперих

140

осигуряване на топъл обяд за
крайно нуждаещи се

сградата на
Център за
предоставяне на
социални услуги
за възрастни
хора и хора с
увреждания

за разкриване
по проект

Съгласувал:
Атче Ибрахимова
Директор на Дирекция „Социално подпомагане”
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение не постъпиха.
Преминаваме към гласуване.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Исперих за 2021 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
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 83
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация; чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане (Изм. - ДВ, бр. 120 от
2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм. изцяло, бр. 15 от 2010 г.; отм., бр. 24 от 2019 г., в сила от
01.01.2020 г., влизането в сила изменено на 01.07.2020 г., бр. 101 от 2019 г.) и чл. 36б, ал.4 и
ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2021 г.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Плана за развитие на социалните
услуги в община Исперих за 2021 г. на изпълнителния директор на Агенция за социално
подпомагане по електронен път в 14-дневен срок от неговото приемане чрез регионалната
дирекция за социално подпомагане.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2021 г.
№

Услуга

Целеви групи

Териториален
обхват

Капа
цитет

община
Исперих

250

Основни дейности –
фокус на услугата

Местоположение

Статус

Социални услуги в домашна среда
1.

„Личен асистент“

1.Хората с право на чужда
помощ с определени 90 и
над 90 на сто вид и степен
на увреждане или степен
на
трайно
намалена
работоспособност;
2. Децата с право на
чужда
помощ
с
определени 50 и над 50 на
сто вид и степен на
увреждане или степен на
трайно
намалена
работоспособност;
3. Децата без право на
чужда
помощ
с
определени 90 и над 90 на
сто вид и степен на
увреждане или степен на
трайно
намалена
работоспособност.

община Исперих от 01.09.2019 г.
„Личен асистент”:
лице, полагащо почасови грижи в
/държавно
домашна среда на деца/ пълнолетни
финансиране/
лица с трайни увреждания в
невъзможност за самообслужване,
с
цел
подпомагане
на
задоволяването на ежедневните им
потребности от битов и социален
характер
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2.

„Социален асистент“

Възрастни хора над 65 г.
с ограничения или в
невъзможност за
самообслужване; хора с
увреждания и техните
семейства

община
Исперих

60

община Исперих налична към
„Социален асистент“:
лице, полагащо почасови грижи в
Община
домашна среда на деца/ пълнолетни
Исперих
лица с трайни увреждания и на
/по проект
лица над 65-годишна възраст в
„Патронажни
невъзможност за самообслужване,
грижи за
с
цел
подпомагане
на
независим и
задоволяването на ежедневните им
достоен
потребности от битов и социален
живот“/
характер

3.

Домашен социален
патронаж

лица на/ над
трудоспособна възраст;
лица с трайно намалена
работоспособност над
71% ЕР на ТЕЛК;
деца до 18г. с намалена
възможност за социална
адаптация, определена от
РЕЛК/ ЦЕЛК

община
Исперих

500

„Домашен социален патронаж”:
сградата на
комплекс от социални услуги,
Център за
предоставяни
по
домовете, предоставяне на
свързани с доставка на храна; социални услуги
поддържане на личната хигиена и
за възрастни
хигиената
на
жилищните
хора и хора с
помещения,
обитавани
от
увреждания
потребителя;
съдействие
за
снабдяване
с
необходимите
технически помощни средства и
съоръжения; битови услуги и др.

деца и младежи с
увреждания от общността
и потребители на
ЦНСТД/МУ

национален

30

„Дневен център за деца и/или
младежи с увреждания”:
социална услуга за подкрепа на
деца и младежи с трайни
увреждания, в която се създават
условия за обслужване, отговарящи
на
ежедневните
и
рехабилитационните
им
потребности,
както
и
на

налична към
Община
Исперих
/общинска
дейност/

Дневен център
1.

Дневен център за
деца и/ или младежи
с увреждания
/ДЦД/МУ/

сградата на
КСУДС
„Лудогорие”
гр.Исперих

налична към
Община
Исперих
/държавно
делегирана
дейност/

346

потребностите от организация на
свободното време. Потребителите
се подпомагат от професионалисти
с цел социално включване и
превенция на настаняването им в
специализирана институция
2.

Дневен център за
пълнолетни лица с
увреждания
/ДЦПЛУ/

пълнолетни лица с
увреждания от общността
и потребители на
ЦНСТПЛФУ 1 и 2

национален

30

„Дневен център за пълнолетни общински имот
лица с увреждания”:
социална услуга за подкрепа лица с
трайни увреждания, в която се
създават условия за обслужване,
отговарящи на ежедневните и
рехабилитационните
им
потребности,
както
и
на
потребностите от организация на
свободното време. Потребителите
се подпомагат от професионалисти
с цел социално включване и
превенция на настаняването им в
специализирана институция.

за разкриване
по проект

3.

Дневен център за
стари хора
/ДЦСХ/

възрастни хора от
общността и
потребители на ЦНСТСХ

национален

20

общински имот
„Дневен център за стари хора”:
социална услуга за подкрепа на
лица, навършили възрастта за
придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст
съгласно Кодекса за социално
осигуряване,
свързана
с
предоставяне
на
храна
и
подпомагане на социалното им
включване.

за разкриване
по проект

4.

Център за подкрепа
на лица с

пълнолетни лица с
увреждания,

община
Исперих

30

„Център за подкрепа на лица с общински имот
увреждания и техните семейства,

за разкриване
по проект
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увреждания и
техните семейства,
включително с
тежки множествени
увреждания
/ЦПЛУТМУ/

включително и тежки
множествени увреждания
от общността

включително
с
тежки
множествени
увреждания“
комплекс от интегрирани здравносоциални услуги за лица с различни
форми на увреждания (физически,
сензорни и умствени) на възраст
над 18 години, съгласно индивид.
потребности на потребителите:
дневни и почасови услуги; мобилна
работа и грижа в домашна среда;
осигуряване на терапевтична и
спец.помощ за целевата група,
включително рехабилитационна и
кинезитерапевтична
дейност;
осигуряване на подкрепа за
семействата, полагащи грижи за
лица с увреждания–насочена към
предоставяне на заместваща грижа
в Центъра, за период до 14 дни.

/BG05M9OP001
-2.061-0003
„Разкриване на
Център за
подкрепа на
лица с
увреждания и
техните
семейства,
включително с
тежки
множествени
увреждания в
гр. Исперих“ по
ОП РЧР/

Социални услуги от резидентен тип
Център за настаняване от семеен тип
1.

Център за
настаняване от
семеен тип за деца
без увреждания 1
/ЦНСТДБУ 1/

деца от 3 до 18 годишна
възраст

национален

15

„Център за настаняване от
семеен
тип
за
деца
без
увреждания”:
социална услуга от резидентен тип,
предлагаща комплекс от дейности,
които се предоставят в среда
близка
до
семейната,
за
пълноценното
израстване
и
развитие на деца без увреждания,

сградата на
КСУДС
„Лудогорие”
гр. Исперих

налична към
Община
Исперих
/държавно
делегирана
дейност/

348

лишени от родителска грижа, за
които
към
момента
на
настаняването в него са изчерпани
възможностите за връщане в
биологичното
семейство,
настаняване при близки и роднини
или приемно семейство.
2.

Център за
настаняване от
семеен тип за деца
без увреждания 2
/ЦНСТДБУ 2/

3.

Център за
настаняване от
семеен тип за деца и/
или младежи с
увреждания
/ЦНСТД/МУ/

деца от 3 до 18 годишна
възраст

национален

15

„Център за настаняване от
семеен
тип
за
деца
без
увреждания”:
социална услуга от резидентен тип,
предлагаща комплекс от дейности,
които се предоставят в среда
близка
до
семейната,
за
пълноценното
израстване
и
развитие на деца без увреждания,
лишени от родителска грижа, за
които
към
момента
на
настаняването в него са изчерпани
възможностите за връщане в
биологичното
семейство,
настаняване при близки и роднини
или приемно семейство.

сградата на
и КСУДС
„Лудогорие”
гр. Исперих

налична към
Община
Исперих
/държавно
делегирана
дейност/

деца и младежи с
увреждания

национален

14

„Център за настаняване от
семеен тип за деца и/ или
младежи с увреждания”:
социална услуга от резидентен тип,
предлагаща комплекс от дейности,
които се предоставят в среда
близка
до
семейната,
за
пълноценното
израстване
и
развитие на деца и/ или младежи с
увреждания, лишени от родителска

сградата на
ЦНСТД/МУ
гр.Исперих

налична към
Община
Исперих
/държавно
делегирана
дейност/
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грижа, за които към момента на
настаняването в него са изчерпани
възможностите за връщане в
биологичното
семейство,
настаняване при близки и роднини
или приемно семейство.
4.

Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с
физически
увреждания 1
/ЦНСТПЛФУ 1/

пълнолетни лица с
физически увреждания

национален

15

„Център за настаняване от общински имот
семеен тип за пълнолетни лица с
физически увреждания”:
социална услуга от резидентен тип,
предлагаща комплекс от дейности,
които се предоставят в среда
близка до семейната, за пълнолетни
лица с физически увреждания.

за разкриване
по проект

5.

Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с
физически
увреждания 2
/ЦНСТПЛФУ 2/

пълнолетни лица с
физически увреждания

национален

15

„Център за настаняване от общински имот
семеен тип за пълнолетни лица с
физически увреждания”:
социална услуга от резидентен тип,
предлагаща комплекс от дейности,
които се предоставят в среда
близка до семейната, за пълнолетни
лица с физически увреждания.

за разкриване
по проект

6.

Център за
настаняване от
семеен тип за стари
хора
/ЦНСТСХ/

възрастни хора без
увреждания

национален

15

„Център за настаняване от общински имот
семеен тип за стари хора”:
социална услуга от резидентен тип,
предлагаща комплекс от дейности,
които се предоставят в среда
близка до семейната, за възрастни
хора без увреждания.

за разкриване
по проект
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Преходно жилище
1.

Преходно жилище
/ПЖ/

пълнолетни лица с
увреждания или деца от
15- до 18-годишна
възраст, които са били
настанени извън
семейството

национален

8

„Преходно жилище”:
форма на социална услуга:
- за деца в риск по смисъла на
Закона за закрила на детето от 15до
18-годишна
възраст,
осигуряваща
настаняване
и
подкрепа от специалисти за
придобиване
на
знания
и
практически умения за водене на
относително самостоятелен начин
на живот и подготовката им за
включване в живота на общността;
- за пълнолетни лица с увреждания,
осигуряваща
настаняване
и
подкрепа от специалисти за
придобиване
на
практически
умения за водене на самостоятелен
начин на живот и подготовката им
за включване в живота на
общността.

сградата на
КСУДС
„Лудогорие”
гр. Исперих

пълнолетни лица с
увреждания или лица от
18- до 25-годишна
възраст, които са били
настанени извън
семейството

национален

6

общински имот
„Наблюдавано жилище”:
социална услуга за пълнолетни
лица с увреждания или лица от 18до 25-годишна възраст, които са
били настанени извън семейството
по реда на Закона за закрила на
детето, осигуряваща настаняване и
условия за водене на самостоятелен
начин на живот. Подкрепата на

налична към
Община
Исперих
/държавно
делегирана
дейност/

Наблюдавано жилище
1.

Наблюдавано
жилище
/НЖ/

за разкриване
по проект
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лицата
от
специалисти
се
осъществява извън услугата чрез
психологически, социални, правни
и трудови консултации

Център за обществена подкрепа
1.

Център за
обществена подкрепа
/ЦОП/

деца и семейства в риск

община
Исперих

50

„Център
за
обществена
подкрепа”:
социална услуга, в която се
извършват дейности, свързани с
превенция
на
изоставянето,
превенция на насилието и отпадане
от
училище,
деинституционализация
и
реинтеграция на деца, обучение в
умения за самостоятелен живот и
социална интеграция на деца от
резидентна грижа. В центъра се
извършват:
социално
и
психологическо консултиране на
деца и семейства в риск; оценяване
на
родителски
капацитет,
посредничество в случаи на
родителско отчуждение и конфликт
при развод/раздяла, оценяване и
обучение на бъдещи приемни
родители
и
осиновители,
консултиране и подкрепа на деца с
поведенчески
проблеми,
реализиране на социални програми
за деца и семейства в риск

сградата на
КСУДС
„Лудогорие”
гр. Исперих

налична към
Община
Исперих
/държавно
делегирана
дейност/
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Център за работа с деца на улицата
1.

Център за работа с
деца на улицата
/ЦРДУ/

деца и семейства на деца,
живеещи трайно или
частично на улицата

община
Исперих

деца в риск, които за
определен период от
време не могат или не
трябва да живеят с
родителите си

община
Исперих

20

„Център за работа с деца на
улицата”:
комплекс от социални услуги,
свързани
с
превенция
на
попадането на деца на улицата и
отпадане от училище, социална
рехабилитация и интеграция на
деца,
живеещи
трайно
или
частично
на
улицата,
чрез
индивидуална работа с детето и
неговото
семейство,
семейно
консултиране
и
подкрепа,
медицински и санитарно-хигиенни
услуги, ограмотяване на децата,
обучение в родителски умения

сградата на
КСУДС
„Лудогорие”
гр. Исперих

налична към
Община
Исперих
/държавно
делегирана
дейност/

администра
тивната сграда
на Община
Исперих

налична на
ниво Областен
модел с
изнесено
работно място
в Община
Исперих

Приемна грижа
1.

Приемна грижа

19 прием „Приемна грижа”:
ни
отглеждане и възпитание в семейна
семейства среда на деца, които са настанени в
семейство на роднини или близки
или
в
приемно
семейство;
осигуряване за определен период
от време на сигурна и безопасна
семейна среда за децата, която да
допринесе за тяхното пълноценно
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физическо,
психическо
и
емоционално развитие; превенция
на институционализацията на деца
и осигуряване на подкрепа за
биологичните родители в кризисни
ситуации; подготовка на децата за
самостоятелен
живот
и
обучение/развиване на социални
умения; подготовка на деца, за
реинтеграция в биологичното им
семейство или осиновяване

Обществена трапезария/ Операция „Топъл обяд“
1.

Обществена
трапезария/
Операция „Топъл
обяд“

лица и семейства с ниски
доходи или липса на
такива

гр. Исперих

140

осигуряване на топъл обяд за
крайно нуждаещи се

сградата на
Център за
предоставяне на
социални услуги
за възрастни
хора и хора с
увреждания

за разкриване
по проект

Съгласувал:
Атче Ибрахимова
Директор на Дирекция „Социално подпомагане”
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ТОЧКА 28 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска
програмата за закрила на детето за 2019 г. и приемане на Общинска програма за закрила
на детето за 2020 г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва г-н Кючюк.
Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно чл. 20а от Закона за закрила на детето, към Община Исперих е създадена
Комисия за детето с консултативни и координационни функции, в която участват
представители на различни институции, работещи по проблемите на децата. Комисията е
обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на общината
като формира и осигурява осъществяването на местната политика за закрила на детето.
Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. е приета с Решение №680 по Протокол
№61 от 24.04.2020г. на Общински съвет – Исперих.
В изпълнение на чл.6 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето,
Комисията разработва общинската програма за закрила на детето съобразно потребностите в
съответната община. Комисията осъществява сътрудничество, координация и подпомага
обмена на информация между компетентните органи и юридическите лица при осъществяване
на дейностите по закрилата на детето на общинско ниво.
Основна цел на Общинската програма за закрила на детето на община Исперих е
осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на
живот и благосъстоянието на децата, като условие за свободното и пълноценното им личностно
развитие. В Общинската програма за закрила на детето подробно са разписани приоритетните
цели, дейностите за тяхното изпълнение, сроковете, отговорни органи и източниците на
финансиране.
Отделно от горното според чл. 3, ал.1 и сл. от Правилника за прилагане на Закона за
закрила на детето, Общинският съвет приема всяка година по предложение на дирекция
"Социално подпомагане" изготвената от комисията по чл. 20а от Закона за закрила на детето,
общинска програма за закрила на детето съобразно потребностите на децата и техните
семейства в общината. В нея се планират и социалните услуги за деца.
Във връзка с горното, Комисията за детето към Община Исперих, определена със
Заповед № 126/ 22.01.2020 г. на кмета на Община Исперих е разработила Общинска програма за
закрила на детето за 2020 г. Последната е в съответствие с националните и международни
стандарти - Конвенцията за правата на детето на ООН, Закон за закрила на детето, Национална
програма за закрила на детето, Стратегия за възпитателна работа в образователните
институции. Общинската програма документира волята и готовността на институциите в
общината за повишаване качеството на живот на децата и ще се реализира със средства
залегнати в рамките на утвърдения бюджет на институцията, отговаряща за реализиране и
изпълнение на конкретна дейност по осъществевяане и прилагане на Пограмата. Дейностите,
включени в програмата са съобразени с потребностите за грижата за децата в община Исперих
и са предложени от широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване на
израстването, развитието и безопасността на децата. Заложени са реално изпълними дейности,
които да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане
на поефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери
на обществения живот.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следното
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РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.20а, респ. чл. 21, ал.1, т.1от Закона за закрила на детето и чл.3 и
чл.6, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за
закрила на детето за 2019 г. – приложение към настоящата докладна.
2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. - приложение към
настоящата докладна.
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.

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ
В ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г.
ПРИОРИТЕТ І:
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ
ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на
детето се предоставят от Дирекция „Социално подпомагане” чрез отдел „Закрила на
детето”.
През изтеклата година в отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално
подпомагане“ гр. Исперих има регистрирани 113 сигнала за деца в риск или в риск от
насилие. Общия брой отворени случаи по Закона за закрила на детето, по които е работено
през 2019 г. са 250 броя. В това число мерки за закрила в семейна среда са 46 случая, а
мерки за закрила извън семейна среда са 105.
Мерките за закрила в извън семейната среда обхващат настаняване на децата при
близки и роднини, настаняване на деца в резидентен тип услуги и приемни семейства.
Настанените деца при близки и роднини са 46 броя, 37 деца са настанени в Комплекс за
социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”.
Развиване на комплекс от услуги, насочени към повишаване на родителския
капацитет на родителите се предлагат от Центъра за обществена подкрепа, посредством
съдействие, подпомагане и консултиране. През 2019 г. от отдел „Закрила на детето“ са
издадени 123 направления за ползване на услугата. Осигурява се психологическа помощ
на родители и деца, консултиране на детето и информиране в съответствие с неговата
възраст и степента на развитие. Оказва се съдействие за подобряване на социално –
битовите условия и повишаване на родителския капацитет. Отпуснати са 48 еднократни
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помощи за превенция от изоставяне и 36 месечни помощи. Дирекция „Социално
подпомагане“ чрез отдел „Закрила на детето“ има 170 участия в съдебни и
административни процедури. От отдел „Закрила на детето“ са издадени 19 становища до
дежурния съдия.
Към месец декември 2019 г. в Отдела има 150 отворени случаи, по които се работи.
Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ - Исперих,
съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни, с Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, Детска
педагогическа стая, органи и институции осъществяващи мерки по закрила на детето,
създаде условия за повишаване капацитета на семействата по отношение на родителските
им функции и отговорно родителство.
Отделът оказва подкрепа на семействата в съответствие и в изпълнение на
основната цел на Закона за закрила на детето - отглеждане на децата в семейна среда, чрез
развитие на алтернативни услуги за деца и предоставяне на финансови помощи.
През изминалия период са проведени множество работни срещи между
специалисти от различни институции с цел координиране на усилията по обхващане на
застрашените от отпадане от училище деца. Обсъдени са и са разписани конкретни
отговорности и начини на взаимовръзка на работещите на местно ниво с деца, жертва на
насилие.
Отдел „Закрила на детето“, съвместно с други институции работи за развиване на
програми и услуги, насочени към превенция на насилието и възстановяване и
реинтеграция на деца, жертви на насилие. Осигурява се достъп до здравни грижи,
психологическа подкрепа на деца и семейства, жертва на насилие или трафик чрез
ползване на различни услуги в общността.
Отделът работи съвместно с Комплекса за социални услуги за деца по превенция
на изоставянето на деца и настаняването им в специализирана институция. Издадени са 40
направления за ползване на Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания и 20
направления за ползване на социалната услуга Център за работа с деца на улицата.
През 2019 г. на територията на Община Исперих продължават да функционират:
Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/„Лудогорие” Исперих
функционира от 01.01.2011 година, съгласно Решение № 288 на Общински съвет-Исперих
от заседание, проведено на 22.12.2010 г., Протокол №49. КСУДС „Лудогорие” е
самостоятелно юридическо лице, организационна структура на Община Исперих, в който
се предоставят социални услуги, съгласно чл.36, ал. 2 от ППЗСП, както следва:
 Преходно жилище;
 Център за обществена подкрепа;
 Център за настаняване от семеен тип 1;
 Център за настаняване от семеен тип 2;
 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания;
 Център за работа с деца на улицата.
КСУДС „Лудогорие” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на
община Исперих със самостоятелен делегиран бюджет, който се формира от бюджетите
на социалните услуги, определени съгласно единни разходни стандарти, утвърдени за
всяка календарна година от МС. Управлява се от Управител. Текущи и оперативни
решения по организацията на дейностите се вземат от Съвет на ръководния екип, в чиито
състав влизат управител, главен счетоводител, специалист социални дейности и преките
ръководители на социалните услуги .
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Социалните услуги в КСУДС „Лудогорие” за 2019 г. се предоставят на І, II и ІІІ
етаж в сграда, имот публична общинска собственост с местонахождение гр. Исперих,
Община Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” № 72, квартал 29 УПИ І по
регулационния план на града, Акт №6388/04.04.2017 г. и Акт №4758/03.12.2010 г. за
публична общинска собственост.
Всяка социална услуга разполага със собствено самостоятелно пространство, което
включва нужния вид и брой помещения, в зависимост от вида на услугата: спални
помещения, дневна, трапезария, кухня, офис на екипа, санитарни и складови помещения,
игротеки, зали за занимания, срещи, консултации и обучения. Помещенията са
оборудвани и обзаведени според спецификата на работа с клиентите. Материалната база
на всяка услуга гарантира качество на предоставяне на услугата и ефективна работа с
нейните потребители.
В сградата, където се предоставят услугите е осигурена денонощна вътрешна и
външна охрана, посредством изградена система за видеонаблюдение и длъжностни лица,
осъществяващи пропускателния режим през светлата част на денонощието.
За 2019 година КСУДС „Лудогорие” има утвърдена численост на щатния персонал
54 щата, от които 35 специалисти за работа с деца: социални работници, педагози,
психолози, логопед, рехабилитатор, възпитатели, трудотерапевти др. и 19 щата:
административен и помощно-обслужващ персонал, част от които са общи длъжности за
всички услуги. Всички, работещи в Комплекса отговарят на изискванията за степен на
образование и квалификация и текущо получават допълнителна квалификация и обучение
в съответствие със спецификата на длъжността.
КСУДС „Лудогорие” организира дейността си в съответствие с изискванията на
Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Правилниците за
прилагането им, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца и други
законови и подзаконови актове, касаещи дейностите на организацията.
Социална услуга
ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ
Преходно жилище е социална услуга в общността с капацитет 8 младежи/ девойки.
Услугата Преходно жилище е предназначена за:
 Младежи и девойки над 15-годишна възраст, с дълъг институционален престой, за
които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до
семейната среда;
 Младежи и девойки от общността, които са над 15- годишна възраст, но поради една
или друга причина се налага да ползват социална услуга от резидентен тип, поради
невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната среда.
Социално - педагогическата работа в Преходно жилище е насочена към компенсиране
на дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от продължителния
институционален престой. Социалните работници подпомагат младежите и девойките да
придобият чрез практическа дейност необходимите за самостоятелно живеене социални и
битови умения.
През 2019 г. в Преходно жилище има 3 нови настанявания - на 2 младежи и 1
девойка от ЦНСТ към КСУДС „Лудогорие”.
В края на периода в услугата има 8 случая.
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През 2019г. в услугата работи екип от 4 социални работници. При необходимост
потребителите на услугата се консултират от психолог, работещ в КСУДС „Лудогорие”. В
поддръжката на хигиената в пространството помощ оказва домакиня.
Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
От месец януари 2019 г. до момента Центъра за обществена подкрепа работи в
услуга на хората в общността, консултиране и намиране на адекватни решения за
задоволяване на нуждите им. Насочване за ползване на услугата става чрез:
 Наличие на направление или административна заповед от ДСП гр. Исперих;
 Подадено заявление за ползване на услугата до Управителя на КСУДС от
самите клиенти при идентифицирана нужда от подкрепа без направление или
заповед от ДСП;
 Други институции и организации, като МКППБМН, Детска педагогическа стая,
полиция, съд и прокуратура.
Насочването и приемането на деца и семейства за ползване на услугата се
извършва целогодишно в рамките на утвърдения капацитет. Към настоящият момент
капацитета на услугата е 40 потребители. Видовете социални услуги, които се предлагат
са:
1. Повишаване на родителският капацитет;
2. Превенция на изоставянето;
3. Превенция на насилието;
4. Превенция на отклоняващото се поведение;
5. Превенция на отпадане от училище;
6. Оценка на риска,оценка на родителския капацитет;
7. Психологическа подкрепа;
8. Логопедична подкрепа;
9. Дейности в следосиновителният период;
10. Дейности в слединтеграционният период;
11. Деинституциализация и реинтеграция на деца от специализирани институции.
Общо брой потребители, ползващи услугата ЦОП за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.:
78 бр.
В Центърът за обществена подкрепа работят 6 специалиста: четирима социални
работника, психолог и логопед.
Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1
ЦНСТ за деца без увреждания-1 е социална услуга от резидентен тип, която
осигурява жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, изведени от
семействата им. С помощта и подкрепата на социалните работници се предоставя
комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните потребности на децата, насочени към
развиване на социалната компетентност и подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в
образованието, развиване на способности за организиране на свободното време,
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професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с
биологичното семейство и формиране на собствена идентичност.
Капацитетът на Центъра е 15 деца. През 2019 г. услугата ЦНСТ се ползва само от
деца без увреждания, на възраст от 3 до 18 години. Деца под 3 години могат да бъдат
настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или
сестри.
В някои случаи, по преценка на настаняващия орган, се допуска продължаване
ползването на услугата и на младежи,навършили 18 години, до завършване на средното
образование.
През 2019 г. в ЦНСТДБУ-1 настанените деца с административна заповед на Дирекция
“Социално подпомагане“ са 15.
В края на периода услугата се ползва от 13 деца.
Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-1 се състои от 5 социални
работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца,1
психолог,провеждащ почасова работа с децата, от един логопед и 1 домашен помощник.
Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 2
ЦНСТДБУ-2 е социална услуга - резидентен тип, която осигурява жизнена среда за
пълноценно развитие на деца, изведени от семействата им. С помощта и подкрепата на
социалните работници се предоставя комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните
потребности на децата насочени към развиване на социалната компетентност и
подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване на способности
за организиране на свободното време, професионално ориентиране и обучение,
възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране на
собствена идентичност.
Услугата е предназначена за деца на възраст от 3 до 18 години. В някои случаи по
преценка на настаняващия орган, се допуска продължаване ползването на услугата и на
младежи навършили 18 години, до завършване на средното образование.
През 2019 г. в ЦНСТДБУ-2 има 15 случая, от които 4 случая са затворени и 11
отворени.
В края на периода услугата се ползва от 12 деца.
Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-2 се състои от 5 социални
работници, с необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 психолог,
провеждащ почасова работа с децата,от един логопед и 1 домашен помощник.

Социална услуга
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания е социална услуга за
предоставяне на дневни грижи, мобилна почасова услуга за деца до 18 години и техните
семейства, младежи до 35 години, ползватели на социалната услуга Център за настаняване
от семеен тип за деца и младежи с увреждания и потребители от общността.
Услугата ДЦДМУ е с капацитет 30 места. Работи се с 2 групи:
- 1 група – работа с деца с увреждания от 3 до 18 год.възраст
- 2 група – работа с лица с увреждания от 18 до 35 год.възраст
В ДЦДМУ се осигурява:
– здравни и физически потребности на потребителите;
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- психологическа подкрепа;
- логопедична терапия;
- работа с възпитатели;
- рехабилитационна подкрепа;
- социално консултиране;
- медицински контрол;
- мобилна работа.
Екипът на ДЦДМУ към КСУДС “Лудогорие“ гр.Исперих се състои от: социални
работници – 2, възпитатели – 2, детегледачи – 2, логопед – 1, психолог – 1, медицинско
лице -1, кинезитерапевт – 2, шофьор – 1.
През 2019 година услугите на ДЦДМУ са ползвали 32 потребителя.

Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА
Основната цел на Центъра за работа с деца на улицата е свързана с превенция на
попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и
интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа
с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и
санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.
Капацитетът на услугата е 20 потребителя.
От 01.02.2019 г. Центъра за работа с деца на улицата към КСУДС ”Лудогорие”
гр.Исперих работи по следните направления:
19.
Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и
техните семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните
отношения;
20.
Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки
според сезона, санитарно-хигиенни услуги;
21.
Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп
до здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за
осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани
прегледи/консултации на децата;
22.
Психологическа подкрепа на децата и техните семейства;
23.
Училищна подкрепа – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни
обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици,
професионално ориентиране и пред-професионална подготовка;
24.
Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална
изява на способностите на всяко дете;
25.
Мобилна работа (социална работа на терен), за идентифициране,
локализиране на децата на улицата, предоставяне на изнесени услуги, насочване
към ЦРДУ;
26.
Консултиране, придружаване, посредничество на детето, както и на
неговите родители, друг законен представител на детето и/или членове на
разширеното семейство;
27.
Административни услуги – оказване съдействие на децата и техните
родители при издаване на документи за самоличност, за записване в училище,
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при търсене на работа (за децата над 16 г. и за родителите), съдействие при
контакти с институции.
През 2019 г. услугите на ЦРДУ са ползвали 25 потребители.
В Центъра през отчетната година работиха-двама социални работника, двама
педагози , психолог на половин щат и арт терапевт на половин щат, медицинско лице и
хигиенист.
През отчетния период се предоставя и социалната услугата Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 места. Тя
стартира на 05.01.2015 г. по Проект "Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез
предоставяне на социални услуги в Община Исперих", финансиран със средства по ОП
"Развитие на човешките ресурси 2007-2013г. „Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 „Да
не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в
общността”.
Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал с
развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите.
Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна нормативна база, правила,
процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в съответствие
със законовоопределените критерии и стандарти.
Изграждането на този център позволи да се повиши качеството на живот на деца и
младежи от институции и уязвими групи от населението чрез подобряване на достъпа им
до алтернативни грижи и услуги в среда, близка до семейната и в общността на
територията на община Исперих.
В края на периода услугата се ползва от 13 потребители.
От 11.12.2015 г. Община Исперих е партньор по проект „Приеми ме 2015”BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” със сключено партньорско
споразумение между Община Исперих и Агенцията за социално подпомагане. Проектът
е с продължителност до месец декември 2020г. и с цел устойчивост е заложено
преминаване към държавно делегирана дейност.
На 01.09.2016 г. е подписан Анекс към партньорското споразумение за въвеждане
на нов модел спрямо, който екипа по приемна грижа преминава от общински в областен.
Един социален работник от областния екип по приемна грижа е с изнесено работно
място в гр. Исперих и работи пряко с приемните семейства в община Исперих. Същия
социален работник, работи с приемни семейства от общо три общини.
През 2019 г. не са утвърдени нови приемни семейства. В Община Исперих е
постъпило едно заявление от кандидат приемно семейство, което в хода на работа
промени решението си и декларира отказ. Общия брой действащи семейства в общината
са 14. Към момента са ангажирани 11 семейства с настанени в тях 12 деца. Броят деца в
риск преминали през приемната грижа за 2019 г. са 19, като от тях осиновени са 4, а
върнати в биологичното си семейство 3.
Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на
детето се прилагат от Дирекция „Социално подпомагане” посредством предоставяне на
еднократни помощи и чрез насочване за ползване на услуга семейно консултиране в
Център за обществена подкрепа.

362

ПРИОРИТЕТ ІІ:
ОСИГУРЯВАНЕ
НА
РАВЕН
ДОСТЪП
ДО
КАЧЕСТВЕНА
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ
ДЕЦА
През 2019 година в община Исперих функционират девет общински училища – две
средни и седем основни. Шест от основните училища, с изключение на ОУ „Христо
Ботев“ с. Китанчево са средищни и в тях се обучават и ученици от най-близките, съседни
населени места. Във всички средищни училища е организирана целодневна организация
на учебния процес за пътуващите ученици. В началото на учебната 2019/2020 г.
записаните ученици в училищата от общината са 2 158. Наблюдава се несъществено
увеличаване на броя им в сравнение с изминалата учебна година, когато са били 2102.
За поредна година отрицателната демографска статистика е причина за
утвърждаването на маломерни и слети паралелки в малките училища.
През новата учебна година децата записани в детските градини са 697 – с 50 помалко от предходната. От 1 септември 2019 г. четирите яслени групи, функциониращи
към ДГ „Първи юни“, гр. Исперих, са обособени като самостоятелна детска ясла „Малечко
Палечко“.
За настоящата учебна година една детска градина е определена за средищна и в нея
се обучават и възпитават и деца от най-близките съседни села.
През 2019 г. с цел подобряване на материално-техническата база, която е важна
предпоставка за осигуряването на добро качество на образование, във всички учебни
заведения са изпълнени ремонтни дейности.
Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и честата смяна на
местоживеенето са сред основните фактори за неприсъствието на децата и учениците в
учебните заведения и ранното им отпадане от образователната система.
С приемането на Постановление № 100 от 08.06.2018 г. за постоянно действащ Механизъм
за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст общината
беше разделена на 7 района. Със Заповед на кмета са определени представители на
Общинска администрация – Исперих за участие в екипите по обхват. След успешното
внедряване на информационната система „Посещаемо и безопасно училище“
ангажираните институции имат възможността да обменят информация по изпълнението
на дейностите.
Действията на екипите през годината бяха насочени към повторно записване и
реинтегриране в образователната система на отпаднали през предходни години ученици и
към установяването на потребностите от подкрепа, която да подпомогне задържането им в
училищата и детските градини.
С цел задържане на учениците в образователната система и повишаване на
мотивацията им за участие в училищния живот в училищата от общината се изпълняваха
редица дейности като:
 провеждане на допълнителни иновативни дейности за засилване на мотивацията
за включване на деца от етническите малцинства в училищния живот;
 разработване на механизми за ежедневно информиране на родителите за
отсъствията и закъсненията на децата;
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 изпълняване на дейности за активно включване на родителската общност в
образователния процес;
 осигуряване на безопасна, сигурна и модерна среда за обучение в детските
градини и училища;
 предоставяне на подкрепа за деца и ученици с обучителни затруднения.
Една от дейностите през годината на МКБППМН беше насочена към приобщаване
на деца в риск към училищната среда. За реализирането й МКБППМН – Исперих работи
съвместно с училищните ръководства и с училищните комисии за превенция на
противообществените прояви при ученици. Организирани са беседи с учениците на теми
„Права и отговорности“ и „Необходимост от редовна посещаемост на учебно заведение“.
Обществените възпитатели проведоха консултации и срещи с родители на деца от ромски
произход за необходимостта от включване на децата им в образователната система.
През 2019 г. учебните заведения от община Исперих участваха в изпълнението на
дейности по следните национални програми:
НП “Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от
системата на предучилищното и училищното образование“ – ПГ „Васил Левски“
гр.Исперих, ОУ „Отец Паисий“ с. Подайва, ОУ „Васил Априлов“ гр. Исперих, ОУ
„Христо Ботев“ с. Китанчево, ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.
Вазово, ОУ „Васил Левски“ с. Тодорово, ДГ „Слънце“ гр. Исперих, ДГ „Мечо Пух“ гр.
Исперих, ДГ „Първи юни“ гр. Исперих, ДГ „Кокиче“ с. Йонково и ДГ „Радост“ с.
Свещари;
НП „Успяваме заедно“ – ДГ „Слънце“ гр. Исперих, ДГ „Дора Габе“ с. Лудогорци и
ДГ “Радост“ с. Подайва;
НП “Заедно за всяко дете“ – ОУ “Отец Паисий“ с. Подайва;
НП „Без свободен час“ – ОУ „Отец Паисий“ с. Подайва;
НП „Иновации в действие“ – ОУ „Васил Левски“ с. Тодорово;
НП „Заедно в грижата за ученика“ – ОУ „Христо Ботев“ с. Лудогорци и
ОУ„Васил Левски“ с. Тодорово;
НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на
предучилищното и училищното образование“ – ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих,
ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих, ПГ „Васил Левски“ гр.Исперих, ОУ „Н.Й.Вапцаров“
с.Вазово, ПГСС „Хан Аспарух“, гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци, ОУ „Отец
Паисий“ с.Подайва, ОУ „Васил Левски“ с.Подайва;
НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Подкрепа за целодневна обучение на учениците“ – ОУ „Отец Паисий“ с.
Подайва;
Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни
науки“ – ПГ „Васил Левски“, гр. Исперих и ПГ по СС „Хан Аспарух“, гр.,Исперих.
Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на
индивидуалността на всяко дете или ученик и създаване на възможности за развитие на
децата и учениците във всички аспекти в живота на общността.
На учениците със специални образователни потребности се предоставя обща и
допълнителна подкрепа за личностно развитие, която 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 архитектурна, обща и специализирана подкрепяща
среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали,
методики и специалисти;
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4. Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със
сензорни увреждания;
5. Ресурсно подпомагане.
По данни на директорите в началото на учебната 2019/ 2020 г. децата и учениците
със специални образователни потребности, интегрирани в общообразователните училища
и детски градини са 87. На част от децата допълнителната подкрепа се предоставя от
специалистите на РЦПППО, а на останалите се осигурява от специалистите в училищата.
Децата записани в детските градини получават ресурсно подпомагане от РЦПППО.
В програмите за подкрепа на личностното развитие на всички училища и детски
градини са разработени мерки за пълноценното включване на ученици и деца със СОП и
хронични заболявания в училищната среда.
С реализирането на професионални паралелки в Центъра за специална
образователна подкрепа към ПГСС „Хан Аспарух“ се стремим да създадем подкрепяща
образователна среда за ученици с увреждания. Ученици със специални образователни
потребности се обучават по рамкова програма за професионално образование със степен
на професионална квалификация – първа. Професионалното им направление е
производство на храни и напитки, професия – работник в хранително-вкусовата
промишленост, а специалността – хранително-вкусова промишленост. През новата учебна
година учениците в ЦСОП към ПГСС „Хан Аспарух“ са 6.
През 2019 г. бeше разработен и приет План за изпълнение на дейностите за
личностна подкрепа, който очертава приоритетните дейности в приобщаващото
образование.
През отчитания период продължи работата ни в насока за преодоляване на
причините, водещи до отпадане на деца и ученици от образователната система.
Наблюдаваше се по-добра координация и сътрудничество между институциите,
имащи отношение към проблема – Община Исперих, училища, детски градини, ДСП,
РУО, РУ, ДБТ и социалните услуги.
От март 2019 година в деветте училища на територията на общината се изпълнява
проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства
в община Исперих” по ОПРЧР и ОПНОИР. Проектните дейности в частта финансирана от
ОПНОИР са насочени към ясно идентифицираните проблеми на учениците от
етническите малцинства и са насочени към създаване на условия за по-добра и успешна
социализация на учениците.
През изминалата година са организирани редица инициативи в подкрепа на деца в
риск от ЦОП.
ПРИОРИТЕТ ІІІ:
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Основна грижа на Община Исперих е опазване живота и здравето на децата и
осигуряване на здравословни условия за правилното им физическо и нервно-психическо
развитие.
На територията на община Исперих функционират 23 здравни кабинети, в които
работят 15 медицински специалисти с професионална квалификация „фелдшер” и
„медицинска сестра”. Те осъществяват медицинско обслужване на спешните състояния и
дейностите по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците.
В детските и учебни заведения медицинските специалисти водят лична здравнопрофилактична карта на всички деца и ученици, следят за здравословното им състояние,
като информират текущо учителите на педагогически съвети за актуалния здравен статус
на учащите се. Подготвят периодично беседи по здравни теми актуални за сезона.
365

В часа на класния ръководител се провеждат здравни беседи за здравословно
хранене и за здравословен начин на живот. Учениците са запознати с принципите на
здравословното хранене, имат културата, необходимите знания за здравословен начин на
живот и необходимостта от това за човешкия организъм. Провеждат се беседи и за
вредата от тютюнопушенето, алкохолизма, наркотиците и особено за вредата при децата.
С цел подобряване на хранителните навици на децата и учениците в детските
градини и училищата се предоставят плодове по Схема „Училищен плод” и мляко и
млечни продукти по Схема „Училищно мляко” при спазване на здравните изисквания.
В основните училища се осигурява обедно хранене на всички пътуващи ученици и
ученици до четвърти клас, като се спазват изискванията на МЗ за здравословно хранене.
Медицинските специалисти проследяват спазването на Наредбата за хранене на
учениците, осъществяват ежедневен контрол, следят за хигиената при провеждане на
самото хранене и почистване.
За намаляване на риска от наднормено тегло и последващо развитие на сърдечносъдови и ендокринни заболявания, освен осигуреното здравословно хранене, голямо
значение беше отделено на контрола за стриктно спазване на качеството на храната,
санитарно-хигиенните норми и добрите практики на Система за управление безопасността
на храните и контрол на критичните точки. Благодарение на този контрол от страна на
медицинските специалисти и органите на ОДБХ, РЗИ през годината не са регистрирани
хранителни отравяния.
За осигуряване на здравословен режим на хранене и приучване към балансирано
хранене, във всички учебни и детски заведения се проведоха кампании за борба с
наднорменото тегло и превенция на болестите, свързани с нездравословното хранене –
диабет, сърдечно-съдови и други заболявания. С редица форми на мероприятия бяха
отбелязани Световните дни на здравето, съгласно Календара на Световната здравна
организация. В кампаниите активно бяха включени не само децата и учениците, но и
техните родители.
Медицинските специалисти от детските и учебни заведения ежегодно изготвят и
представят на РЗИ – Разград Анализ на здравословно състояние на деца и ученици по
данни от профилактичните прегледи, извършени от личните лекари. Провеждат
консултации и оказват подкрепа на децата и семействата, чрез насочване към социални
услуги в общността за опазване на физическото и психическото им здраве.
В учебните заведения са проведени информационни кампании сред учениците за
борба с наднорменото тегло, гръбначните изкривявания и рисковите фактори свързани с
тях, за социално значимите заболявания и тютюнопушенето. Раздадени са
информационни материали, като същите са получени от РЗИ - Разград и Областен съвет
на БЧК гр. Разград.
В учебните заведения на територията на община Исперих са проведени здравни
беседи и разпространени информационни материали сред учениците с цел предпазването
от ХИВ/СПИН, полово предавани болести и употреба на наркотици. Същите са получени
от РЗИ отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” и Областен съвет на
БЧК гр. Разград.
Проведени са инициативи на училищно ниво на 1 декември – Световен ден за
борба срещу ХИВ/СПИН.
Проведени са здравно-образователни мероприятия на тема:
 „Болести предавани по полов път”;
 „ХИВ/СПИН – начини на предаване”;
 „Ангажираност, образование, сила” и анимация на тема ХИВ/СПИН.
Проведени са беседи и разговори с родители и деца за значението на имунизациите
и създаване на мотивация за прилагане на ваксини. Чрез мрежата си от здравни кабинети
и медицински специалисти в „Детско и училищно здравеопазване” Община Исперих
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предприе своевременни мерки и действия за осигуряване на пълен обхват с имунизации
на децата. Оформени са информационни кътове, раздадени са информационни материали.
Активно издирване на деца с непълен или липсващ имунизационен статус с фокусромска общност е основна задача на здравните медиатори. За запознаване с ползите и
значението на имунизациите при децата са проведени редица беседи на терен в районите,
населени предимно с ромско население. Благодарение на активната работа, през годината
не е възникнала необходимост от скринигово ваксиниране на големи етнически групи.
От 1 септември 2019 г. четирите яслени групи, функциониращи към ДГ „Първи
юни“, гр. Исперих, са обособени като самостоятелна детска ясла „Малечко Палечко“.
Медицинските специалисти от Детска ясла „Малчеко Палечко” гр. Исперих изготвиха
Анализ на здравословното състояние на децата от 1 до 3 годишна възраст на база на
получените данни от личните лекари, който анализ е представен в РЗИ – Разград.
ПРИОРИТЕТ ІV:
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА,
НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
През 2019 г. Местната комисия за БППМН продължи да работи в тясно
сътрудничество с инспектор ДПС, органите по образованието, Дирекция „Социално
подпомагане”, съдебната власт. Провеждаха се регулярни срещи с ИДПС, а с
регистрираните деца при необходимост допълнително дейности и ангажиране на
обществен възпитател.
През отчетната година продължи активното взаимодействие между членовете на
Местната комисия и обществените възпитатели с отдел „Закрила на детето” към ДСП
гр.Исперих, с кметовете на населени места от общината, с класните ръководители и
педагогическите съветници от училищата, както и с всички институции на територията на
общината, работещи с деца и техните семейства. През отчетната година членове на
Местната комисия за БППМН и обществените възпитатели провеждаха лекции и беседи в
училищата, относно правото на закрила на децата от всички форми на насилие.
В учебните заведения се осъществяваше превантивна дейност по отношение на
проблемите, свързани с употребата на алкохол, тютюнопушенето, наркоманиите,
криминогенните секти, хазарта, трафика на деца и жени, сексуалната експлоатация.
Изнесоха се лекции и беседи по горепосочените теми от инспектор ДПС, обществени
възпитатели и членове на МБППМН.
По Програмите „Превенция на наркоманиите”, „Превенция на агресията в
училище” и „Превенция на тютюнопушенето” Местната комисия за БППМН, стремейки
се напълно да отговори на една широка обществена потребност, организира превантивна
дейност в посока намаляване на противообществените прояви от малолетни и
непълнолетни и предотвратяване на злоупотребата с наркотични вещества. Успоредно с
нея се провеждаха обучителни семинари, изнасяха се лекции, предоставяха се
информация и нагледни материали. На проведените обучителни семинари с членове на
Местната комисия и инспектор ДПС бяха изнесени поредица от лекции, придружени от
видеофилми по проблемите на наркоманиите, агресията и асоциалните прояви сред
децата. Широко използван в програмите за работа е и подходът „Връстници обучават
връстници”, който освен останалите предимства позволява информацията да достига до
по-голям кръг от ученици.
През месец февруари 2019 г. бе проведена кампания с ученици за предоставяне на
информация за правилата за безопасно използване на интернет. Членове на Местната
комисия за БППМН, съвместно с ИДПС, участваха в организирани проверки за посещение
на малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове след
определения в Наредбата за опазване на обществения ред вечерен час.
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Извършени са 8 проверки на увеселителни и питейни заведения и игрални зали
съвместно с РУ на МВР гр.Исперих и ОЗД гр. Исперих. При извършените проверки не са
констатирани нарушения на Наредба № 1 и ЗБППМН.
В изпълнение на националната стратегия за „Защита на децата на улицата”
МКБППМН съвместно с Отдел „Закрила на детето” и Дирекция „Социално подпомагане”
гр.Исперих работят в мултидисциплинарен екип, целта на който е установяване на броя на
просещите деца. През отчетния период бе констатирано, че на територията на община
Исперих не са регистрирани случаи на просещи деца. Комисията не се е сблъсквала с
проблеми при осъществяването на контролната си дейност.
По инициатива на Министерството на труда и социалната политика през 2010 г.
беше разработено и подписано споразумение за сътрудничество и координиране на
работата на структурите на местно ниво за подкрепа на деца, жертви на насилие или в
потенциален риск от насилие и при кризисна интервенция. Споразумението е подписано
от министъра на труда и социалната политика, вицепремиера и министър на вътрешните
работи, министъра на външните работи, министъра на правосъдието, министъра на
образованието младежта и науката, министъра на културата, държавната агенция за
закрила на детето, изпълнителния директор на агенцията за социално подпомагане и
председателя на управителния съвет на националното сдружение на общините.
Работата на мултидисциплинарния екип е насочена в следните основни
направления: обединяване на ресурсите и усилията между всички участници за
осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви
на насилие или в риск от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна
интервенция, с оглед гарантиране спазване правата на децата; постигане на съгласие по
всички цели и аспекти на работата в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от
насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед гарантиране
спазване правата на децата.
На местно ниво функционира екип за работа по Координационния механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и
за взаимодействие при кризисна интервенция. През 2019 г. е осъществена една екипна
среща. Ефективното прилагане на Координационния механизъм допринася за по-успешна
работа по случаите на насилие над деца.
През 2019 г. са раздадени информационни материали по превенция на насилието
на различни целеви групи – деца, родители и професионалисти, работещи с деца.
ПРИОРИТЕТ V:
ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА
ДЕТЕТО
През отчетената година продължиха да развиват своята дейност кръжоци, клубове
по интереси и школи за развитие на уменията на талантливите деца и ученици в областта
на изкуствата, спорта, науката и информационните технологии.
Към Народно Читалище „Съзнание 1891“ гр. Исперих - един от значимите
центрове на културата в общината, осъществиха дейности следните школи, в които са
включени деца:
 Школа по изобразително изкуство;
 Арт-школа „Приложно изкуство“
 Школа по пиано;
 Детски танцов състав „Исперихче“;
 Детска формация за хип-хоп танци;
 Балетна формация „Форте“;
 Детска вокална формация „Теменуга“;
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 Клуб „Бит и традиции“;
 Кръжок „Художествено слово“;
 Школа за деца към любителски театър „Борис Илиев“;
 Клуб по карате.
През 2019 г. в община Исперих няма деца получили стипендия по Програмата за
закрила на деца с изявени дарби.
През отчетения период децата от школите към НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих се
включиха във всички мероприятия заложени в културния календар на Община Исперих,
както и в изяви на регионално и национално ниво.
Децата от читалищните клубове участваха в следните културни изяви:
• Възстановки за „Димитровден”; „Мълчан хляб - Благовещение” и „Лазаровден”;
• Самостоятелни продукции на школи и формации;
• Фестивал на хвърчилата „Полети с мен”;
• Празничен концерт на руската песен гр.Исперих;
• Празничен концерт по случай Деня на народните будители;
• Коледен концерт и Коледен базар за ръчно изработени изделия;
• Летни ателиета по изкуства „Знам и мога”.
През 2019 г. в община Исперих се проведоха ученически игри. В тях взеха участие
всички 9 училища. В рамките на ученическите игри се проведоха състезания по футбол,
хандбал, волейбол, баскетбол, тенис на маса, бадминтон и лека атлетика.
През отчетния период продължиха своята дейност следните спортни клубове:
 СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“;
 СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“;
 СНЦ „Футболен клуб „Левски – с.Подайва“;
 СНЦ „Футболен клуб „Стрела“ с.Тодоров;
 СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“ с.Старо селище;
 СНЦ „Колоклуб „Димитровец - Исперих“;
 СНЦ „Спортен клуб „Адреналин в кръвта“;
 СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса - Исперих“;
 СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“;
 СНЦ „Ученически спортен клуб „Ханове 2018“.
Община Исперих организира следните спортни мероприятия:
 Европейски ден на спорта в училище;
 Традиционен септемврийски спортен празник;
 Турнири по борба, волейбол, футбол и тенис на маса;
 Награждаване на най-добрите спортисти за 2019 година.
За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето е необходимо да
има ефективна междуинституционална координация, което ще доведе до по-добро
равнище на грижи и сигурност на семействата и децата.
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ОБЩИНА
ИСПЕРИХ

ПРОЕКТ!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2020 г.

ПРИОРИТЕТ І:
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Цел
1. Подобряване
системата за
подкрепа на
отговорно
родителство

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови
средства

Срокове

1.1.Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на
семейства, отговарящи на условията за месечно
социално подпомагане за децата, които отглеждат

Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих

в рамките на утвърдения
бюджет

в рамките на
календарнат
а година

в рамките на утвърдения
бюджет

в рамките на
календарнат
а година

в рамките на утвърдения
бюджет

в рамките на
календарнат
а година

Община Исперих,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция “Социално
подпомагане” - Исперих,
1.2.Прилагане на мерки за превенция и санкциониране ЦОП към КСУДС „Лудогорие”,
на проявите на безотговорно родителство
Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни,
Учебни заведения
ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“

1.3.Подкрепа на семействата в съответствие и в
изпълнение на основната цел на Закона за закрила на
детето – отглеждане на децата в семейна среда, чрез
развитие на алтернативни услуги за деца и чрез
предоставяне на финансови помощи и/или помощи в
натура

Община Исперих,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция “Социално
подпомагане” - Исперих,
КСУДС „Лудогорие”,
НПО
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1.4.Предлагане на комплекс от услуги, насочени към
повишаване на капацитета на родителите в Центъра за
обществена подкрепа и Центъра за работа с деца на
улицата

1.5.Предлагане на комплекс от услуги насочени към
преодоляване на причините, водещи до отпадането на
деца от училище, чрез оказване на конкретна помощ на
децата, застрашени от отпадане и на вече отпаднали
от училище деца
2. Развиване на
мерки в подкрепа
на родителите
при наличие на
риск за
изоставяне на
детето

2.1.Предоставяне на социални услуги и дейности по
превенция на изоставянето на дете и настаняването му
в социални услуги от резидентен тип

Община Исперих,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция “Социално
подпомагане” - Исперих,
ЦОП към КСУДС „Лудогорие”
ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

Община Исперих,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция “Социално
подпомагане” - Исперих,
КСУДС „Лудогорие”

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

Община Исперих,
Дирекция “Социално
подпомагане” - Исперих,
ЦОП към КСУДС „Лудогорие”
ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“

2.2.Информиране за достъп до социалните услуги за
начините и видовете на подкрепа за деца и семейства
в нужда

Община Исперих,
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих,
КСУДС „Лудогорие”,
Медии

2.3.Подкрепа на семейства на деца, застрашени от
изоставяне чрез прилагане на мерки за закрила в
семейна среда и финансово подпомагане. Мерки за
ранна превенция

Община Исперих,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината
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3. Осигуряване на
жизнен стандарт,
съответстващ на
нуждите на
физическото,
умственото,
духовното и
социалното
развитие на
детето

3.1.Предоставяне на социални услуги в Дневен център
за деца и/или младежи с увреждания

Община Исперих,
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих,
ДЦДМУ

3.2.Предоставяне на социални услуги от резидентен
тип в Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи с увреждания, в Център за настаняване от
семеен тип за деца без увреждания на територията на
община Исперих

Община Исперих,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих,
ЦНСТДМУ, ЦНСТДБУ

3.3.Разширяване обхвата на Центъра за обществена
подкрепа – „синя стая”, зала за терапии

Община Исперих,
ЦОП към КСУДС „Лудогорие”

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

3.4.Осигуряване на качествени и адекватни грижи за
деца, ползващи социалните услуги

ДЦДМУ
ЦНСТДМУ
ЦНСТДБУ, ЦОП, Община
Исперих

държавно делегирана дейност

постоянен
през
годината

Община Исперих,
ОЕПГ,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих

Оперативна програма
«Развитие на човешките
ресурси» 2014 – 2020 г.,
Процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ
BG05M9OP001-2.003-0001-С01
„Приеми ме 2015”

постоянен
през
годината

4. Развиване на
алтернативна
семейна грижа и
подобряване
4.1.Поддържане
качеството на
приемна грижа
съществуващата
за деца, които не
могат да живеят с
биологичните си

на

информираността,

относно

държавно делегирана дейност

държавно делегирана дейност

постоянен
през
годината

постоянен
през
годината
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родители и за
деца настанени в
специализираната
институция
4.2.Набиране на нови кандидат – приемни семейства

Община Исперих,
ОЕПГ

Оперативна програма
«Развитие на човешките
ресурси» 2014 – 2020 г.,
Процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ
BG05M9OP001-2.003-0001-С01
„Приеми ме 2015”

постоянен
през
годината

постоянен
през
годината

4.3.Реализиране на професионална приемна грижа,
съгласно партньорското споразумение между Агенция
за социално подпомагане и Община Исперих по проект
„Приеми ме 2015”

Община Исперих,
ОЕПГ,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих

Оперативна програма
«Развитие на човешките
ресурси» 2014 – 2020 г.,
Процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ
BG05M9OP001-2.003
„Приеми ме 2015”

4.4.Осигуряване на качествена грижа за настанените в
приемните семейства деца, подкрепа и надграждащо
обучение на вече утвърдените семейства

Община Исперих,
ОЕПГ,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

4.5.Участие на Община Исперих в проекти свързани с
развитието на социални и образователни услуги

Община Исперих

по проекти

постоянен
през
годината

ПРИОРИТЕТ ІІ:
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА
Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови
средства

Срокове
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1. Разработване на
механизъм за
проследяване на
обхванатите и
необхванати деца и
движението в
образователната
система

1.1.Осигуряване и контролиране на обхвата на
подлежащите на задължително предучилищно и
училищно образование деца и ученици

Община Исперих,
Детски градини,
Училища

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

Община Исперих,
Детски градини,
Училища,
НПО,
РУО - Разград,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция “Социално
подпомагане” - Исперих

в рамките на утвърдения
бюджет

1.3.Изпълнение на Механизма за съвместна работа на
институциите
по
обхващане
и
включване
в
образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст,
приет с Постановление № 100 от 08.06.2018 г. на МС

Детски градини,
Училища,
Община Исперих,
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих,
РУ – Исперих при ОДМВР Разград,
РУО - Разград

училищни бюджети,
НП „Заедно за всяко дете“

през
годината

1.4. Налагане на административни наказания за лица,
които не изпълняват родителските си задължения по
ЗПУО

Община Исперих

-

през
годината

1.5.Подобряване и осъвременяване на материалната
база в учебните заведения

Община Исперих,
Детски градини,
Училища

училищни бюджети,
по проекти

1.2.Наблюдаване на движението на децата и
учениците чрез ежемесечно събиране на информация
за преместени, отпаднали или необхванати

през
годината

през
годината
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1.6.Подобряване
на
условията
за
спорт
образователната система с цел насърчаване
спортната активност сред децата и учениците

2. Продължаване на
политиката за
включващо
обучение на
децата със
специални
образователни
потребности

в
на

Община Исперих,
Детски градини,
Училища,
НПО

в рамките на утвърдения
бюджет,
по проекти

през
годината

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

1.7.Повишаване
на
ролята
на
училищните
настоятелства към училищата и детските градини и
поддържане на активно сътрудничество между
обществените съвети и учебните заведения

Детски градини,
Училища,
НПО,
Обществени съвети

1.8.Активно включване на родителската общност в
образователния процес

Община Исперих,
Детски градини,
Училища

в рамките на утвърдения
бюджет

1.9.Подкрепа за кариерно ориентиране и консултиране
на ученици в риск

Училища
МКБППМН

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

2.1.Приемане
и изпълнение Годишен план за
изпълнението на дейностите за подкрепа на личностно
развитие за 2020 г.

Община Исперих,
РУО - Разград,
Детски градини,
Училища

в рамките на утвърдения
бюджет

до
30.04.2020 г.

2.2.Ранно оценяване на потребностите на деца и
ученици от подкрепа за личностно развитие

Детски градини,
Училища,
РЦПППО

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

2.3.Изпълнение на нормативно определени дейности
за обща и допълнителна подкрепа по Наредбата за
приобщаващото образование

Община Исперих,
Детски градини,
Училища,
РУО - Разград,
РЦПППО

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

през
годината
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2.4.Подобряване на материалните условия за обучение
на деца и ученици със специални образователни
потребности в институциите в системата на
предучилищното и училищно образование

Община Исперих,
Детски градини,
Училища

в рамките на утвърдения
бюджет, проекти

през
годината

2.5.Периодично предоставяне на актуална информация
на родителите на деца със СОП, относно тяхното
развитие и участие на родителите при изготвяне и
преразглеждане на индивидуалните им програми

Детски градини,
Училища,
РЦПППО

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

2.6.Участие на педагогическите специалисти в
периодични квалификационни обучения за работа с
деца със СОП в общообразователната система

Детски градини,
Училища,
РЦПППО

в рамките на утвърдения
бюджет,
проекти

през
годината

2.7.Поддържане на активно сътрудничество между
училища, детски градини, Община Исперих, РУО,
РЦПППО, деца, ученици и техните семейства в
процеса на приобщаващото образование

Община Исперих,
Детски градини,
Училища,
Социални услуги,
РУО - Разград,
РЦПППО,
семейства

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

2.8.Прилагане
на
иновативни
и
адекватни
педагогически практики и модели за работа с деца и
ученици със СОП

2.9.Провеждане на информационни кампании в
училищата и детските градини с цел толерантност и
съпричастност към децата и учениците със СОП

Детски градини,
Училища

Община Исперих,
РУО - Разград,
Детски градини,
Училища,
РЦПППО
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3. Развиване на
образователните и
социални услуги,
насочени към
отпадналите и
необхванати деца
от образователната
система

3.1.Обхващане на всички отпаднали и застрашени от
отпадане от образователната система деца и
насочването им към различни образователни и
социални програми

Община Исперих,
Детски градини,
Училища

в рамките на утвърдения
бюджет,
финансиране по оперативни
програми

през
годината

3.2.Организиране на допълнителни занимания за деца
от уязвими групи, финансирани по реда на Наредбата
за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование

Детски градини
Училища

в рамките на предоставените
целеви средства от
държавния бюджет

през
годината

3.3.Провеждане на работни срещи за уточняване на
причините за отпадане и предприемане на мерки за
отстраняване на причините за отпадане

Педагогически съветници и
психолози, образователни
медиатори
КСУДС „Лудогорие”,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция “Социално
подпомагане” - Исперих,
МКБППМН,
НПО

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

3.4.Изпълнение на извънкласни дейности за задържане
на ученици в образователната система по проект
„Социално-икономическа и образователна интеграция
на етническите малцинства в община Исперих“

Община Исперих,
Училища

ОПНОИР

през
годината

ПРИОРИТЕТ ІІІ:
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови
средства

Срокове
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1. Намаляване на
социално-значими 1.1.Провеждане на информационни кампании за
заболявания сред
здравословно хранене и начин на живот
децата, чрез
повишаване на
здравната култура
и информираността
на подрастващите
1.2.Разработване и прилагане на програми за здравно
образование на децата и учениците във всяко детско
заведение и училище

РЗИ,
Община Исперих,
Медицинските специалисти от
общинските детски градини и
училища

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

РЗИ,
Община Исперих,
Медицинските специалисти от
общинските детски градини и
училища

Финансиране по проект и в
рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

1.3.Организиране и участие в програми, свързани с
профилактика и промоция на здравето на децата и
учениците

Община Исперих,
Медицинските специалисти от
детските градини и училищата

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

2.1.Провеждане на кампании за борба с наднорменото
тегло при децата и рисковите фактори свързани с него

РЗИ,
Община Исперих,
Медицинските специалисти от
общинските детски градини и
училища

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

2.2.Провеждане на кампании за борба с гръбначните
изкривявания

Училищни ръководства,
Медицински специалисти

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

Училищни ръководства,
Медицински специалисти

в рамките на утвърдения
бюджет

Училищни ръководства,
Медицински специалисти

в рамките на утвърдения
бюджет

2. Разширяване на
превантивните и
профилактични
мерки за опазване
физическото и
психическо здраве
на децата

2.3.Профилактика на социално значимите заболявания
сред децата и учениците

2.4.Провеждане
тютюнопушенето

на

кампании

за

борба

с

през
учебната
година
през
учебната
година
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3. Повишаване на
информираността
на децата за
разпространение на
ХИВ/СПИН, болести
предавани по
полов път и
злоупотреба с
психоактивни
вещества

2.5.Проследяване на здравословното състояние и
физическо развитие на децата и учениците и изготвяне
на анализ и оценка

РЗИ,
Община Исперих,
Медицинските специалисти от
общинските детски градини и
училища

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

2.6.Участие в Национална програма за профилактика
на оралните заболявания при деца 0-8 год.в Република
България

РЗИ
Община Исперих
Лекари по дентална медицина,
включени в програмата

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

3.1.Провеждане на кампания по превенция на ранно
забременяване с рискови групи, информиране за
ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и
злоупотреба с психоактивни вещества

РЗИ,
МКБППМН,
Областен съвет по наркотични
вещества,
РУП гр. Исперих,
Община Исперих,
БЧК

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

3.2.Реализиране на дейности по училищни програми в
областта на превенцията на рисковото сексуално
поведение, употребата на психоактивни вещества,
алкохол и тютюнопушене

РЗИ,
Община Исперих,
Училищни ръководства,
Медицински специалисти

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

3.3.Провеждане на инициативи на училищно и
общинско ниво, посветени на Международния ден на
борбата срещу ХИВ/СПИН – 1-ви декември

РЗИ,
Община Исперих,
Училищни ръководства,
Медицински специалисти

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

3.4.Организиране и провеждане на обучения и
кампании по различни здравно-образователни модули

РЗИ,
Община Исперих,

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
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4. Подобряване на
майчиното и
детското здраве

5. Отглеждане
възпитание и
обучение на деца
от 1 – 3 годишна
възраст

в училищата на територията на община Исперих в
изпълнение на Националната програма за превенция
на хроничните незаразни болести

БЧК
Училищни ръководства,
Медицински специалисти

3.5.Отбелязване на световен ден за борба с
туберкулозата.
Провеждане
на
информационна
кампания сред деца и подрастващи

РЗИ,
Община Исперих,
Училищни ръководства,
Медицински специалисти,

4.1.Повишаване на обхвата с имунизации по
Националния имунизационен календар на Р България
чрез:
– провеждане на беседи и разговори с родители и
деца за значението на имунизациите и създаване на
мотивация за прилагане на ваксини;
– активно издирване на деца, без данни за извършени
имунизации
и
предприемане
на
мерки
за
осъществяването им;
– осигуряване на мобилен екип за извършване на
имунизации в региони и населени места с
преобладаващо ромско население и/ или лица
живеещи в сходна на ромската ситуация
5.1.Проследяване на физическото развитие на децата
от 1 – 3 годишна възраст от медицинските специалисти
в Детска ясла „Малечко Палечко“ и и изготвяне на
анализ и оценка

РЗИ,
Община Исперих

Община Исперих,
Детска ясла „Малечко Палечко“
гр.Исперих

година

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

ПРИОРИТЕТ ІV:
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови
средства

Срокове
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1. Осъществяване
1.1.Превенция на насилието и тормоза в учебните
на ранна превенция заведения чрез:
в общността
- провеждане на беседи и дискусии по училища с
участието на специалисти;
- разработване и предоставяне на печатни и
видеоматериали
по
проблеми
свързани
със
зависимости, трафик и агресия
1.2.Инициатива „Детето, законът, институциите”: –
презентации по класове за повишаване на правната
култура на учениците
- кръгла маса, съвместно с КСУДС „Лудогорие”;
- презентации пред родители;
- издаване на брошура по темата

1.3.Осигуряване на достъп до консултации от педагог,
психолог и юрист на малолетни с проблеми и техните
родители

1.4.Провеждане на съвместни дейности с ОбСНВ и
Превантивно - информационния център по наркотични
вещества

1.5.Реализиране на информационна кампания
предпазване от въвличане в трафик на хора

за

РУП - Исперих,
Детска педагогическа стая,
Община Исперих,
МКБППМН,
Детски градини,
Училища

в рамките на утвърдения
бюджет

регулярно, в
рамките на
годината

Община Исперих,
МКБППМН,
РУП - Исперих,
Детска педагогическа стая,
Детски градини,
Училища
КСУДС „Лудогорие”

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

Община Исперих,
МКБППМН,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих,
ЦОП

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

Община Исперих,
МКБППМН,
ОбСНВ

Община Исперих,
МКБППМН,
РУП - Исперих,
Детска педагогическа стая,
Детски градини,
Училища

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

2020 г.
в рамките на утвърдения
бюджет

381

2. Повишаване на
обществената
информираност по
отношение на
проблемите и
опасностите за
децата при работа
в интернет
3. Развиване на
програми и услуги,
насочени към
превенция на
насилието и
възстановяване и
реинтеграция на
деца, жертви на
насилие

2.1.Провеждане на кампания „Месец за безопасен
интернет”

3.1.Осигуряване на достъп до здравни грижи,
психологическа подкрепа и безплатна правна помощ на
деца и семейства, жертви на насилие или трафик, чрез
ползване на различни социални услуги в общността

3.2.Повишаване
на
информираността
за
функционирането на Координационния механизъм на
територията на община Исперих

3.3.Осъществяване на целенасочена
дейност по Националната програма
полицията в училище”

превантивна
„Работа на

3.4.Разпространение на информационни материали за
трафика на хора и начините на предпазване и
възможностите за оказване на помощ на жертви на
трафик

РУП - Исперих,
Детска педагогическа стая,
Община Исперих,
МКБППМН,
Детски градини,
Училища

Община Исперих
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих,
КСУДС „Лудогорие”

Община Исперих

РУП - Исперих,
Детска педагогическа стая,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих,
Община Исперих

РУП - Исперих,
Педагогически съветници и
психолози,
Община Исперих

в рамките на утвърдения
бюджет

месец
февруари
2020 г.

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

382

ПРИОРИТЕТ V:
ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА ДЕТЕТО
Цел

Дейност

1. Създаване на
възможности за
увеличаване броя
на децата,
участващи в
различни спортни,
културни,
развлекателни
дейности, клубове
по интереси и други
занимания в
свободното време

1.1.Разкриване на кръжоци, клубове по интереси,
школи и др. за развитие уменията на талантливи деца
и ученици в областта на изкуствата, спорта, науката и
информационните технологии

1.2.Организиране на занимания по интереси , съгласно
Наредбата за приобщаващото образование

1.3.Подкрепа и съдействие от страна на Община
Исперих за организиране на инициативи и участие в
културни събития с цел стимулиране интереса на
децата и учениците и повишаване мотивацията им за
участие чрез предоставяне на
възможност за
творческа изява

1.4.Разширяване и разнообразяване на формите, които
се предлагат в културните институции

Отговорни институции

Предвидени финансови
средства

Срокове

Читалища
НПО

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

Училища

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

Община Исперих,
Училища,
Читалища,
НПО

в рамките на утвърдения
бюджет

Община Исперих,
Читалища

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен,
през
учебната
година

постоянен,
през
учебната
година
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1.5. Разработване и изпълнение на ваканционни
програми за уплътняване на свободното време на
подрастващите

Детски градини,
Училища,
Читалища,
Социални услуги

2.1.Финансово подпомагане и стимулиране на деца с
изявени дарби

Община Исперих,
Детски градини,
Училища

2.2.Насърчаване
на
творческите
заложби
и
потребности на децата, осигуряване на възможности и
условия за постъпване в спортни училища и училища
по изкуствата

Община Исперих,
Училища,
Читалища

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

2.3.Стимулиране на творческите заложби на децата
чрез осигуряване на възможност за изяви на местно,
регионално и национално ниво

Община Исперих,
Детски градини,
Училища,
Читалища

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

3. Подкрепа на
изграждането на
ученически спортни
3.1.Участие в дейности, заложени в Националния
клубове с оглед
спортен календар. Участия в ученически игри.
подобряване на
Организиране на спортни състезания и надпревари.
извънкласната и
извънучилищна
спортна дейност

Община Исперих,
Детски градини,
Училища,
Спортни клубове

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

3.2.Разработване и реализиране на проекти с цел
развитие на спортните интереси и компетентности на
подрастващите

РУО - Разград,
Община Исперих,
Детски градини,
Училища,
Спортни клубове

в рамките на утвърдения
бюджет,
по проект

постоянен
през
годината

2. Насърчаване на
деца с изявени
дарби

в рамките на утвърдения
бюджет

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

постоянен
през
годината
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Няма направени предложения по проекта за решение.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска
програмата за закрила на детето за 2019 г. и приемане на Общинска програма за закрила
на детето за 2020 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
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 84
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.20а, респ. чл. 21, ал.1, т.1от Закона за закрила на детето и чл.3 и
чл.6, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за
закрила на детето за 2019 г. – приложение към настоящата докладна.
2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. - приложение към
настоящата докладна.
Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ
В ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г.
ПРИОРИТЕТ І:
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ
ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на
детето се предоставят от Дирекция „Социално подпомагане” чрез отдел „Закрила на
детето”.
През изтеклата година в отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално
подпомагане“ гр. Исперих има регистрирани 113 сигнала за деца в риск или в риск от
насилие. Общия брой отворени случаи по Закона за закрила на детето, по които е работено
през 2019 г. са 250 броя. В това число мерки за закрила в семейна среда са 46 случая, а
мерки за закрила извън семейна среда са 105.
Мерките за закрила в извън семейната среда обхващат настаняване на децата при
близки и роднини, настаняване на деца в резидентен тип услуги и приемни семейства.
Настанените деца при близки и роднини са 46 броя, 37 деца са настанени в Комплекс за
социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”.
Развиване на комплекс от услуги, насочени към повишаване на родителския
капацитет на родителите се предлагат от Центъра за обществена подкрепа, посредством
съдействие, подпомагане и консултиране. През 2019 г. от отдел „Закрила на детето“ са
издадени 123 направления за ползване на услугата. Осигурява се психологическа помощ
на родители и деца, консултиране на детето и информиране в съответствие с неговата
възраст и степента на развитие. Оказва се съдействие за подобряване на социално –
битовите условия и повишаване на родителския капацитет. Отпуснати са 48 еднократни
помощи за превенция от изоставяне и 36 месечни помощи. Дирекция „Социално
подпомагане“ чрез отдел „Закрила на детето“ има 170 участия в съдебни и
административни процедури. От отдел „Закрила на детето“ са издадени 19 становища до
дежурния съдия.
Към месец декември 2019 г. в Отдела има 150 отворени случаи, по които се работи.
Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ - Исперих,
съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни, с Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, Детска
педагогическа стая, органи и институции осъществяващи мерки по закрила на детето,
създаде условия за повишаване капацитета на семействата по отношение на родителските
им функции и отговорно родителство.
Отделът оказва подкрепа на семействата в съответствие и в изпълнение на
основната цел на Закона за закрила на детето - отглеждане на децата в семейна среда, чрез
развитие на алтернативни услуги за деца и предоставяне на финансови помощи.
През изминалия период са проведени множество работни срещи между
специалисти от различни институции с цел координиране на усилията по обхващане на
застрашените от отпадане от училище деца. Обсъдени са и са разписани конкретни
отговорности и начини на взаимовръзка на работещите на местно ниво с деца, жертва на
насилие.
Отдел „Закрила на детето“, съвместно с други институции работи за развиване на
програми и услуги, насочени към превенция на насилието и възстановяване и
реинтеграция на деца, жертви на насилие. Осигурява се достъп до здравни грижи,
психологическа подкрепа на деца и семейства, жертва на насилие или трафик чрез
ползване на различни услуги в общността.
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Отделът работи съвместно с Комплекса за социални услуги за деца по превенция
на изоставянето на деца и настаняването им в специализирана институция. Издадени са 40
направления за ползване на Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания и 20
направления за ползване на социалната услуга Център за работа с деца на улицата.
През 2019 г. на територията на Община Исперих продължават да функционират:
Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/„Лудогорие” Исперих
функционира от 01.01.2011 година, съгласно Решение № 288 на Общински съвет-Исперих
от заседание, проведено на 22.12.2010 г., Протокол №49. КСУДС „Лудогорие” е
самостоятелно юридическо лице, организационна структура на Община Исперих, в който
се предоставят социални услуги, съгласно чл.36, ал. 2 от ППЗСП, както следва:
 Преходно жилище;
 Център за обществена подкрепа;
 Център за настаняване от семеен тип 1;
 Център за настаняване от семеен тип 2;
 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания;
 Център за работа с деца на улицата.
КСУДС „Лудогорие” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на
община Исперих със самостоятелен делегиран бюджет, който се формира от бюджетите
на социалните услуги, определени съгласно единни разходни стандарти, утвърдени за
всяка календарна година от МС. Управлява се от Управител. Текущи и оперативни
решения по организацията на дейностите се вземат от Съвет на ръководния екип, в чиито
състав влизат управител, главен счетоводител, специалист социални дейности и преките
ръководители на социалните услуги .
Социалните услуги в КСУДС „Лудогорие” за 2019 г. се предоставят на І, II и ІІІ
етаж в сграда, имот публична общинска собственост с местонахождение гр. Исперих,
Община Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” № 72, квартал 29 УПИ І по
регулационния план на града, Акт №6388/04.04.2017 г. и Акт №4758/03.12.2010 г. за
публична общинска собственост.
Всяка социална услуга разполага със собствено самостоятелно пространство, което
включва нужния вид и брой помещения, в зависимост от вида на услугата: спални
помещения, дневна, трапезария, кухня, офис на екипа, санитарни и складови помещения,
игротеки, зали за занимания, срещи, консултации и обучения. Помещенията са
оборудвани и обзаведени според спецификата на работа с клиентите. Материалната база
на всяка услуга гарантира качество на предоставяне на услугата и ефективна работа с
нейните потребители.
В сградата, където се предоставят услугите е осигурена денонощна вътрешна и
външна охрана, посредством изградена система за видеонаблюдение и длъжностни лица,
осъществяващи пропускателния режим през светлата част на денонощието.
За 2019 година КСУДС „Лудогорие” има утвърдена численост на щатния персонал
54 щата, от които 35 специалисти за работа с деца: социални работници, педагози,
психолози, логопед, рехабилитатор, възпитатели, трудотерапевти др. и 19 щата:
административен и помощно-обслужващ персонал, част от които са общи длъжности за
всички услуги. Всички, работещи в Комплекса отговарят на изискванията за степен на
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образование и квалификация и текущо получават допълнителна квалификация и обучение
в съответствие със спецификата на длъжността.
КСУДС „Лудогорие” организира дейността си в съответствие с изискванията на
Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Правилниците за
прилагането им, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца и други
законови и подзаконови актове, касаещи дейностите на организацията.
Социална услуга
ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ
Преходно жилище е социална услуга в общността с капацитет 8 младежи/ девойки.
Услугата Преходно жилище е предназначена за:
 Младежи и девойки над 15-годишна възраст, с дълъг институционален престой, за
които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до
семейната среда;
 Младежи и девойки от общността, които са над 15- годишна възраст, но поради една
или друга причина се налага да ползват социална услуга от резидентен тип, поради
невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната среда.
Социално - педагогическата работа в Преходно жилище е насочена към компенсиране
на дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от продължителния
институционален престой. Социалните работници подпомагат младежите и девойките да
придобият чрез практическа дейност необходимите за самостоятелно живеене социални и
битови умения.
През 2019 г. в Преходно жилище има 3 нови настанявания - на 2 младежи и 1
девойка от ЦНСТ към КСУДС „Лудогорие”.
В края на периода в услугата има 8 случая.
През 2019г. в услугата работи екип от 4 социални работници. При необходимост
потребителите на услугата се консултират от психолог, работещ в КСУДС „Лудогорие”. В
поддръжката на хигиената в пространството помощ оказва домакиня.
Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
От месец януари 2019 г. до момента Центъра за обществена подкрепа работи в
услуга на хората в общността, консултиране и намиране на адекватни решения за
задоволяване на нуждите им. Насочване за ползване на услугата става чрез:
 Наличие на направление или административна заповед от ДСП гр. Исперих;
 Подадено заявление за ползване на услугата до Управителя на КСУДС от
самите клиенти при идентифицирана нужда от подкрепа без направление или
заповед от ДСП;
 Други институции и организации, като МКППБМН, Детска педагогическа стая,
полиция, съд и прокуратура.
Насочването и приемането на деца и семейства за ползване на услугата се
извършва целогодишно в рамките на утвърдения капацитет. Към настоящият момент
капацитета на услугата е 40 потребители. Видовете социални услуги, които се предлагат
са:
1. Повишаване на родителският капацитет;
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2. Превенция на изоставянето;
3. Превенция на насилието;
4. Превенция на отклоняващото се поведение;
5. Превенция на отпадане от училище;
6. Оценка на риска,оценка на родителския капацитет;
7. Психологическа подкрепа;
8. Логопедична подкрепа;
9. Дейности в следосиновителният период;
10. Дейности в слединтеграционният период;
11. Деинституциализация и реинтеграция на деца от специализирани институции.
Общо брой потребители, ползващи услугата ЦОП за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.:
78 бр.
В Центърът за обществена подкрепа работят 6 специалиста: четирима социални
работника, психолог и логопед.
Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1
ЦНСТ за деца без увреждания-1 е социална услуга от резидентен тип, която
осигурява жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, изведени от
семействата им. С помощта и подкрепата на социалните работници се предоставя
комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните потребности на децата, насочени към
развиване на социалната компетентност и подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в
образованието, развиване на способности за организиране на свободното време,
професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с
биологичното семейство и формиране на собствена идентичност.
Капацитетът на Центъра е 15 деца. През 2019 г. услугата ЦНСТ се ползва само от
деца без увреждания, на възраст от 3 до 18 години. Деца под 3 години могат да бъдат
настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или
сестри.
В някои случаи, по преценка на настаняващия орган, се допуска продължаване
ползването на услугата и на младежи,навършили 18 години, до завършване на средното
образование.
През 2019 г. в ЦНСТДБУ-1 настанените деца с административна заповед на Дирекция
“Социално подпомагане“ са 15.
В края на периода услугата се ползва от 13 деца.
Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-1 се състои от 5 социални
работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца,1
психолог,провеждащ почасова работа с децата, от един логопед и 1 домашен помощник.
Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 2
ЦНСТДБУ-2 е социална услуга - резидентен тип, която осигурява жизнена среда за
пълноценно развитие на деца, изведени от семействата им. С помощта и подкрепата на
социалните работници се предоставя комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните
потребности на децата насочени към развиване на социалната компетентност и
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подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване на способности
за организиране на свободното време, професионално ориентиране и обучение,
възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране на
собствена идентичност.
Услугата е предназначена за деца на възраст от 3 до 18 години. В някои случаи по
преценка на настаняващия орган, се допуска продължаване ползването на услугата и на
младежи навършили 18 години, до завършване на средното образование.
През 2019 г. в ЦНСТДБУ-2 има 15 случая, от които 4 случая са затворени и 11
отворени.
В края на периода услугата се ползва от 12 деца.
Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-2 се състои от 5 социални
работници, с необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 психолог,
провеждащ почасова работа с децата,от един логопед и 1 домашен помощник.

Социална услуга
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания е социална услуга за
предоставяне на дневни грижи, мобилна почасова услуга за деца до 18 години и техните
семейства, младежи до 35 години, ползватели на социалната услуга Център за настаняване
от семеен тип за деца и младежи с увреждания и потребители от общността.
Услугата ДЦДМУ е с капацитет 30 места. Работи се с 2 групи:
- 1 група – работа с деца с увреждания от 3 до 18 год.възраст
- 2 група – работа с лица с увреждания от 18 до 35 год.възраст
В ДЦДМУ се осигурява:
– здравни и физически потребности на потребителите;
- психологическа подкрепа;
- логопедична терапия;
- работа с възпитатели;
- рехабилитационна подкрепа;
- социално консултиране;
- медицински контрол;
- мобилна работа.
Екипът на ДЦДМУ към КСУДС “Лудогорие“ гр.Исперих се състои от: социални
работници – 2, възпитатели – 2, детегледачи – 2, логопед – 1, психолог – 1, медицинско
лице -1, кинезитерапевт – 2, шофьор – 1.
През 2019 година услугите на ДЦДМУ са ползвали 32 потребителя.

Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА
Основната цел на Центъра за работа с деца на улицата е свързана с превенция на
попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и
интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа
с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и
санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.
Капацитетът на услугата е 20 потребителя.
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От 01.02.2019 г. Центъра за работа с деца на улицата към КСУДС ”Лудогорие”
гр.Исперих работи по следните направления:
28.
Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и
техните семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните
отношения;
29.
Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки
според сезона, санитарно-хигиенни услуги;
30.
Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп
до здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за
осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани
прегледи/консултации на децата;
31.
Психологическа подкрепа на децата и техните семейства;
32.
Училищна подкрепа – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни
обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици,
професионално ориентиране и пред-професионална подготовка;
33.
Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална
изява на способностите на всяко дете;
34.
Мобилна работа (социална работа на терен), за идентифициране,
локализиране на децата на улицата, предоставяне на изнесени услуги, насочване
към ЦРДУ;
35.
Консултиране, придружаване, посредничество на детето, както и на
неговите родители, друг законен представител на детето и/или членове на
разширеното семейство;
36.
Административни услуги – оказване съдействие на децата и техните
родители при издаване на документи за самоличност, за записване в училище,
при търсене на работа (за децата над 16 г. и за родителите), съдействие при
контакти с институции.
През 2019 г. услугите на ЦРДУ са ползвали 25 потребители.
В Центъра през отчетната година работиха-двама социални работника, двама
педагози , психолог на половин щат и арт терапевт на половин щат, медицинско лице и
хигиенист.
През отчетния период се предоставя и социалната услугата Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 места. Тя
стартира на 05.01.2015 г. по Проект "Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез
предоставяне на социални услуги в Община Исперих", финансиран със средства по ОП
"Развитие на човешките ресурси 2007-2013г. „Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 „Да
не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в
общността”.
Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал с
развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите.
Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна нормативна база, правила,
процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в съответствие
със законовоопределените критерии и стандарти.
Изграждането на този център позволи да се повиши качеството на живот на деца и
младежи от институции и уязвими групи от населението чрез подобряване на достъпа им
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до алтернативни грижи и услуги в среда, близка до семейната и в общността на
територията на община Исперих.
В края на периода услугата се ползва от 13 потребители.
От 11.12.2015 г. Община Исперих е партньор по проект „Приеми ме 2015”BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” със сключено партньорско
споразумение между Община Исперих и Агенцията за социално подпомагане. Проектът
е с продължителност до месец декември 2020г. и с цел устойчивост е заложено
преминаване към държавно делегирана дейност.
На 01.09.2016 г. е подписан Анекс към партньорското споразумение за въвеждане
на нов модел спрямо, който екипа по приемна грижа преминава от общински в областен.
Един социален работник от областния екип по приемна грижа е с изнесено работно
място в гр. Исперих и работи пряко с приемните семейства в община Исперих. Същия
социален работник, работи с приемни семейства от общо три общини.
През 2019 г. не са утвърдени нови приемни семейства. В Община Исперих е
постъпило едно заявление от кандидат приемно семейство, което в хода на работа
промени решението си и декларира отказ. Общия брой действащи семейства в общината
са 14. Към момента са ангажирани 11 семейства с настанени в тях 12 деца. Броят деца в
риск преминали през приемната грижа за 2019 г. са 19, като от тях осиновени са 4, а
върнати в биологичното си семейство 3.
Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на
детето се прилагат от Дирекция „Социално подпомагане” посредством предоставяне на
еднократни помощи и чрез насочване за ползване на услуга семейно консултиране в
Център за обществена подкрепа.

ПРИОРИТЕТ ІІ:
ОСИГУРЯВАНЕ
НА
РАВЕН
ДОСТЪП
ДО
КАЧЕСТВЕНА
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ
ДЕЦА
През 2019 година в община Исперих функционират девет общински училища – две
средни и седем основни. Шест от основните училища, с изключение на ОУ „Христо
Ботев“ с. Китанчево са средищни и в тях се обучават и ученици от най-близките, съседни
населени места. Във всички средищни училища е организирана целодневна организация
на учебния процес за пътуващите ученици. В началото на учебната 2019/2020 г.
записаните ученици в училищата от общината са 2 158. Наблюдава се несъществено
увеличаване на броя им в сравнение с изминалата учебна година, когато са били 2102.
За поредна година отрицателната демографска статистика е причина за
утвърждаването на маломерни и слети паралелки в малките училища.
През новата учебна година децата записани в детските градини са 697 – с 50 помалко от предходната. От 1 септември 2019 г. четирите яслени групи, функциониращи
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към ДГ „Първи юни“, гр. Исперих, са обособени като самостоятелна детска ясла „Малечко
Палечко“.
За настоящата учебна година една детска градина е определена за средищна и в нея
се обучават и възпитават и деца от най-близките съседни села.
През 2019 г. с цел подобряване на материално-техническата база, която е важна
предпоставка за осигуряването на добро качество на образование, във всички учебни
заведения са изпълнени ремонтни дейности.
Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и честата смяна на
местоживеенето са сред основните фактори за неприсъствието на децата и учениците в
учебните заведения и ранното им отпадане от образователната система.
С приемането на Постановление № 100 от 08.06.2018 г. за постоянно действащ Механизъм
за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст общината
беше разделена на 7 района. Със Заповед на кмета са определени представители на
Общинска администрация – Исперих за участие в екипите по обхват. След успешното
внедряване на информационната система „Посещаемо и безопасно училище“
ангажираните институции имат възможността да обменят информация по изпълнението
на дейностите.
Действията на екипите през годината бяха насочени към повторно записване и
реинтегриране в образователната система на отпаднали през предходни години ученици и
към установяването на потребностите от подкрепа, която да подпомогне задържането им в
училищата и детските градини.
С цел задържане на учениците в образователната система и повишаване на
мотивацията им за участие в училищния живот в училищата от общината се изпълняваха
редица дейности като:
 провеждане на допълнителни иновативни дейности за засилване на мотивацията
за включване на деца от етническите малцинства в училищния живот;
 разработване на механизми за ежедневно информиране на родителите за
отсъствията и закъсненията на децата;
 изпълняване на дейности за активно включване на родителската общност в
образователния процес;
 осигуряване на безопасна, сигурна и модерна среда за обучение в детските
градини и училища;
 предоставяне на подкрепа за деца и ученици с обучителни затруднения.
Една от дейностите през годината на МКБППМН беше насочена към приобщаване
на деца в риск към училищната среда. За реализирането й МКБППМН – Исперих работи
съвместно с училищните ръководства и с училищните комисии за превенция на
противообществените прояви при ученици. Организирани са беседи с учениците на теми
„Права и отговорности“ и „Необходимост от редовна посещаемост на учебно заведение“.
Обществените възпитатели проведоха консултации и срещи с родители на деца от ромски
произход за необходимостта от включване на децата им в образователната система.
През 2019 г. учебните заведения от община Исперих участваха в изпълнението на
дейности по следните национални програми:
НП “Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от
системата на предучилищното и училищното образование“ – ПГ „Васил Левски“
гр.Исперих, ОУ „Отец Паисий“ с. Подайва, ОУ „Васил Априлов“ гр. Исперих, ОУ
„Христо Ботев“ с. Китанчево, ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.
Вазово, ОУ „Васил Левски“ с. Тодорово, ДГ „Слънце“ гр. Исперих, ДГ „Мечо Пух“ гр.
Исперих, ДГ „Първи юни“ гр. Исперих, ДГ „Кокиче“ с. Йонково и ДГ „Радост“ с.
Свещари;
НП „Успяваме заедно“ – ДГ „Слънце“ гр. Исперих, ДГ „Дора Габе“ с. Лудогорци и
ДГ “Радост“ с. Подайва;
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НП “Заедно за всяко дете“ – ОУ “Отец Паисий“ с. Подайва;
НП „Без свободен час“ – ОУ „Отец Паисий“ с. Подайва;
НП „Иновации в действие“ – ОУ „Васил Левски“ с. Тодорово;
НП „Заедно в грижата за ученика“ – ОУ „Христо Ботев“ с. Лудогорци и
ОУ„Васил Левски“ с. Тодорово;
НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на
предучилищното и училищното образование“ – ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих,
ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих, ПГ „Васил Левски“ гр.Исперих, ОУ „Н.Й.Вапцаров“
с.Вазово, ПГСС „Хан Аспарух“, гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци, ОУ „Отец
Паисий“ с.Подайва, ОУ „Васил Левски“ с.Подайва;
НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Подкрепа за целодневна обучение на учениците“ – ОУ „Отец Паисий“ с.
Подайва;
Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни
науки“ – ПГ „Васил Левски“, гр. Исперих и ПГ по СС „Хан Аспарух“, гр.,Исперих.
Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на
индивидуалността на всяко дете или ученик и създаване на възможности за развитие на
децата и учениците във всички аспекти в живота на общността.
На учениците със специални образователни потребности се предоставя обща и
допълнителна подкрепа за личностно развитие, която 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 архитектурна, обща и специализирана подкрепяща
среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали,
методики и специалисти;
4. Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със
сензорни увреждания;
5. Ресурсно подпомагане.
По данни на директорите в началото на учебната 2019/ 2020 г. децата и учениците
със специални образователни потребности, интегрирани в общообразователните училища
и детски градини са 87. На част от децата допълнителната подкрепа се предоставя от
специалистите на РЦПППО, а на останалите се осигурява от специалистите в училищата.
Децата записани в детските градини получават ресурсно подпомагане от РЦПППО.
В програмите за подкрепа на личностното развитие на всички училища и детски
градини са разработени мерки за пълноценното включване на ученици и деца със СОП и
хронични заболявания в училищната среда.
С реализирането на професионални паралелки в Центъра за специална
образователна подкрепа към ПГСС „Хан Аспарух“ се стремим да създадем подкрепяща
образователна среда за ученици с увреждания. Ученици със специални образователни
потребности се обучават по рамкова програма за професионално образование със степен
на професионална квалификация – първа. Професионалното им направление е
производство на храни и напитки, професия – работник в хранително-вкусовата
промишленост, а специалността – хранително-вкусова промишленост. През новата учебна
година учениците в ЦСОП към ПГСС „Хан Аспарух“ са 6.
През 2019 г. бeше разработен и приет План за изпълнение на дейностите за
личностна подкрепа, който очертава приоритетните дейности в приобщаващото
образование.
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През отчитания период продължи работата ни в насока за преодоляване на
причините, водещи до отпадане на деца и ученици от образователната система.
Наблюдаваше се по-добра координация и сътрудничество между институциите,
имащи отношение към проблема – Община Исперих, училища, детски градини, ДСП,
РУО, РУ, ДБТ и социалните услуги.
От март 2019 година в деветте училища на територията на общината се изпълнява
проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства
в община Исперих” по ОПРЧР и ОПНОИР. Проектните дейности в частта финансирана от
ОПНОИР са насочени към ясно идентифицираните проблеми на учениците от
етническите малцинства и са насочени към създаване на условия за по-добра и успешна
социализация на учениците.
През изминалата година са организирани редица инициативи в подкрепа на деца в
риск от ЦОП.
ПРИОРИТЕТ ІІІ:
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Основна грижа на Община Исперих е опазване живота и здравето на децата и
осигуряване на здравословни условия за правилното им физическо и нервно-психическо
развитие.
На територията на община Исперих функционират 23 здравни кабинети, в които
работят 15 медицински специалисти с професионална квалификация „фелдшер” и
„медицинска сестра”. Те осъществяват медицинско обслужване на спешните състояния и
дейностите по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците.
В детските и учебни заведения медицинските специалисти водят лична здравнопрофилактична карта на всички деца и ученици, следят за здравословното им състояние,
като информират текущо учителите на педагогически съвети за актуалния здравен статус
на учащите се. Подготвят периодично беседи по здравни теми актуални за сезона.
В часа на класния ръководител се провеждат здравни беседи за здравословно
хранене и за здравословен начин на живот. Учениците са запознати с принципите на
здравословното хранене, имат културата, необходимите знания за здравословен начин на
живот и необходимостта от това за човешкия организъм. Провеждат се беседи и за
вредата от тютюнопушенето, алкохолизма, наркотиците и особено за вредата при децата.
С цел подобряване на хранителните навици на децата и учениците в детските
градини и училищата се предоставят плодове по Схема „Училищен плод” и мляко и
млечни продукти по Схема „Училищно мляко” при спазване на здравните изисквания.
В основните училища се осигурява обедно хранене на всички пътуващи ученици и
ученици до четвърти клас, като се спазват изискванията на МЗ за здравословно хранене.
Медицинските специалисти проследяват спазването на Наредбата за хранене на
учениците, осъществяват ежедневен контрол, следят за хигиената при провеждане на
самото хранене и почистване.
За намаляване на риска от наднормено тегло и последващо развитие на сърдечносъдови и ендокринни заболявания, освен осигуреното здравословно хранене, голямо
значение беше отделено на контрола за стриктно спазване на качеството на храната,
санитарно-хигиенните норми и добрите практики на Система за управление безопасността
на храните и контрол на критичните точки. Благодарение на този контрол от страна на
медицинските специалисти и органите на ОДБХ, РЗИ през годината не са регистрирани
хранителни отравяния.
За осигуряване на здравословен режим на хранене и приучване към балансирано
хранене, във всички учебни и детски заведения се проведоха кампании за борба с
наднорменото тегло и превенция на болестите, свързани с нездравословното хранене –
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диабет, сърдечно-съдови и други заболявания. С редица форми на мероприятия бяха
отбелязани Световните дни на здравето, съгласно Календара на Световната здравна
организация. В кампаниите активно бяха включени не само децата и учениците, но и
техните родители.
Медицинските специалисти от детските и учебни заведения ежегодно изготвят и
представят на РЗИ – Разград Анализ на здравословно състояние на деца и ученици по
данни от профилактичните прегледи, извършени от личните лекари. Провеждат
консултации и оказват подкрепа на децата и семействата, чрез насочване към социални
услуги в общността за опазване на физическото и психическото им здраве.
В учебните заведения са проведени информационни кампании сред учениците за
борба с наднорменото тегло, гръбначните изкривявания и рисковите фактори свързани с
тях, за социално значимите заболявания и тютюнопушенето. Раздадени са
информационни материали, като същите са получени от РЗИ - Разград и Областен съвет
на БЧК гр. Разград.
В учебните заведения на територията на община Исперих са проведени здравни
беседи и разпространени информационни материали сред учениците с цел предпазването
от ХИВ/СПИН, полово предавани болести и употреба на наркотици. Същите са получени
от РЗИ отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” и Областен съвет на
БЧК гр. Разград.
Проведени са инициативи на училищно ниво на 1 декември – Световен ден за
борба срещу ХИВ/СПИН.
Проведени са здравно-образователни мероприятия на тема:
 „Болести предавани по полов път”;
 „ХИВ/СПИН – начини на предаване”;
 „Ангажираност, образование, сила” и анимация на тема ХИВ/СПИН.
Проведени са беседи и разговори с родители и деца за значението на имунизациите
и създаване на мотивация за прилагане на ваксини. Чрез мрежата си от здравни кабинети
и медицински специалисти в „Детско и училищно здравеопазване” Община Исперих
предприе своевременни мерки и действия за осигуряване на пълен обхват с имунизации
на децата. Оформени са информационни кътове, раздадени са информационни материали.
Активно издирване на деца с непълен или липсващ имунизационен статус с фокусромска общност е основна задача на здравните медиатори. За запознаване с ползите и
значението на имунизациите при децата са проведени редица беседи на терен в районите,
населени предимно с ромско население. Благодарение на активната работа, през годината
не е възникнала необходимост от скринигово ваксиниране на големи етнически групи.
От 1 септември 2019 г. четирите яслени групи, функциониращи към ДГ „Първи
юни“, гр. Исперих, са обособени като самостоятелна детска ясла „Малечко Палечко“.
Медицинските специалисти от Детска ясла „Малчеко Палечко” гр. Исперих изготвиха
Анализ на здравословното състояние на децата от 1 до 3 годишна възраст на база на
получените данни от личните лекари, който анализ е представен в РЗИ – Разград.
ПРИОРИТЕТ ІV:
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА,
НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
През 2019 г. Местната комисия за БППМН продължи да работи в тясно
сътрудничество с инспектор ДПС, органите по образованието, Дирекция „Социално
подпомагане”, съдебната власт. Провеждаха се регулярни срещи с ИДПС, а с
регистрираните деца при необходимост допълнително дейности и ангажиране на
обществен възпитател.
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През отчетната година продължи активното взаимодействие между членовете на
Местната комисия и обществените възпитатели с отдел „Закрила на детето” към ДСП
гр.Исперих, с кметовете на населени места от общината, с класните ръководители и
педагогическите съветници от училищата, както и с всички институции на територията на
общината, работещи с деца и техните семейства. През отчетната година членове на
Местната комисия за БППМН и обществените възпитатели провеждаха лекции и беседи в
училищата, относно правото на закрила на децата от всички форми на насилие.
В учебните заведения се осъществяваше превантивна дейност по отношение на
проблемите, свързани с употребата на алкохол, тютюнопушенето, наркоманиите,
криминогенните секти, хазарта, трафика на деца и жени, сексуалната експлоатация.
Изнесоха се лекции и беседи по горепосочените теми от инспектор ДПС, обществени
възпитатели и членове на МБППМН.
По Програмите „Превенция на наркоманиите”, „Превенция на агресията в
училище” и „Превенция на тютюнопушенето” Местната комисия за БППМН, стремейки
се напълно да отговори на една широка обществена потребност, организира превантивна
дейност в посока намаляване на противообществените прояви от малолетни и
непълнолетни и предотвратяване на злоупотребата с наркотични вещества. Успоредно с
нея се провеждаха обучителни семинари, изнасяха се лекции, предоставяха се
информация и нагледни материали. На проведените обучителни семинари с членове на
Местната комисия и инспектор ДПС бяха изнесени поредица от лекции, придружени от
видеофилми по проблемите на наркоманиите, агресията и асоциалните прояви сред
децата. Широко използван в програмите за работа е и подходът „Връстници обучават
връстници”, който освен останалите предимства позволява информацията да достига до
по-голям кръг от ученици.
През месец февруари 2019 г. бе проведена кампания с ученици за предоставяне на
информация за правилата за безопасно използване на интернет. Членове на Местната
комисия за БППМН, съвместно с ИДПС, участваха в организирани проверки за посещение
на малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове след
определения в Наредбата за опазване на обществения ред вечерен час.
Извършени са 8 проверки на увеселителни и питейни заведения и игрални зали
съвместно с РУ на МВР гр.Исперих и ОЗД гр. Исперих. При извършените проверки не са
констатирани нарушения на Наредба № 1 и ЗБППМН.
В изпълнение на националната стратегия за „Защита на децата на улицата”
МКБППМН съвместно с Отдел „Закрила на детето” и Дирекция „Социално подпомагане”
гр.Исперих работят в мултидисциплинарен екип, целта на който е установяване на броя на
просещите деца. През отчетния период бе констатирано, че на територията на община
Исперих не са регистрирани случаи на просещи деца. Комисията не се е сблъсквала с
проблеми при осъществяването на контролната си дейност.
По инициатива на Министерството на труда и социалната политика през 2010 г.
беше разработено и подписано споразумение за сътрудничество и координиране на
работата на структурите на местно ниво за подкрепа на деца, жертви на насилие или в
потенциален риск от насилие и при кризисна интервенция. Споразумението е подписано
от министъра на труда и социалната политика, вицепремиера и министър на вътрешните
работи, министъра на външните работи, министъра на правосъдието, министъра на
образованието младежта и науката, министъра на културата, държавната агенция за
закрила на детето, изпълнителния директор на агенцията за социално подпомагане и
председателя на управителния съвет на националното сдружение на общините.
Работата на мултидисциплинарния екип е насочена в следните основни
направления: обединяване на ресурсите и усилията между всички участници за
осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви
на насилие или в риск от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна
интервенция, с оглед гарантиране спазване правата на децата; постигане на съгласие по
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всички цели и аспекти на работата в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от
насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед гарантиране
спазване правата на децата.
На местно ниво функционира екип за работа по Координационния механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и
за взаимодействие при кризисна интервенция. През 2019 г. е осъществена една екипна
среща. Ефективното прилагане на Координационния механизъм допринася за по-успешна
работа по случаите на насилие над деца.
През 2019 г. са раздадени информационни материали по превенция на насилието
на различни целеви групи – деца, родители и професионалисти, работещи с деца.
ПРИОРИТЕТ V:
ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА
ДЕТЕТО
През отчетената година продължиха да развиват своята дейност кръжоци, клубове
по интереси и школи за развитие на уменията на талантливите деца и ученици в областта
на изкуствата, спорта, науката и информационните технологии.
Към Народно Читалище „Съзнание 1891“ гр. Исперих - един от значимите
центрове на културата в общината, осъществиха дейности следните школи, в които са
включени деца:
 Школа по изобразително изкуство;
 Арт-школа „Приложно изкуство“
 Школа по пиано;
 Детски танцов състав „Исперихче“;
 Детска формация за хип-хоп танци;
 Балетна формация „Форте“;
 Детска вокална формация „Теменуга“;
 Клуб „Бит и традиции“;
 Кръжок „Художествено слово“;
 Школа за деца към любителски театър „Борис Илиев“;
 Клуб по карате.
През 2019 г. в община Исперих няма деца получили стипендия по Програмата за
закрила на деца с изявени дарби.
През отчетения период децата от школите към НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих се
включиха във всички мероприятия заложени в културния календар на Община Исперих,
както и в изяви на регионално и национално ниво.
Децата от читалищните клубове участваха в следните културни изяви:
• Възстановки за „Димитровден”; „Мълчан хляб - Благовещение” и „Лазаровден”;
• Самостоятелни продукции на школи и формации;
• Фестивал на хвърчилата „Полети с мен”;
• Празничен концерт на руската песен гр.Исперих;
• Празничен концерт по случай Деня на народните будители;
• Коледен концерт и Коледен базар за ръчно изработени изделия;
• Летни ателиета по изкуства „Знам и мога”.
През 2019 г. в община Исперих се проведоха ученически игри. В тях взеха участие
всички 9 училища. В рамките на ученическите игри се проведоха състезания по футбол,
хандбал, волейбол, баскетбол, тенис на маса, бадминтон и лека атлетика.
През отчетния период продължиха своята дейност следните спортни клубове:
 СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“;
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СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“;
СНЦ „Футболен клуб „Левски – с.Подайва“;
СНЦ „Футболен клуб „Стрела“ с.Тодоров;
СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“ с.Старо селище;
СНЦ „Колоклуб „Димитровец - Исперих“;
СНЦ „Спортен клуб „Адреналин в кръвта“;
СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса - Исперих“;
СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“;
СНЦ „Ученически спортен клуб „Ханове 2018“.

Община Исперих организира следните спортни мероприятия:
 Европейски ден на спорта в училище;
 Традиционен септемврийски спортен празник;
 Турнири по борба, волейбол, футбол и тенис на маса;
 Награждаване на най-добрите спортисти за 2019 година.
За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето е необходимо да
има ефективна междуинституционална координация, което ще доведе до по-добро
равнище на грижи и сигурност на семействата и децата.
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ОБЩИНА
ИСПЕРИХ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2020 г.

ПРИОРИТЕТ І:
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Цел
1. Подобряване
системата за
подкрепа на
отговорно
родителство

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови
средства

Срокове

1.1.Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на
семейства, отговарящи на условията за месечно
социално подпомагане за децата, които отглеждат

Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих

в рамките на утвърдения
бюджет

в рамките на
календарнат
а година

в рамките на утвърдения
бюджет

в рамките на
календарнат
а година

в рамките на утвърдения
бюджет

в рамките на
календарнат
а година

Община Исперих,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция “Социално
подпомагане” - Исперих,
1.2.Прилагане на мерки за превенция и санкциониране ЦОП към КСУДС „Лудогорие”,
на проявите на безотговорно родителство
Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни,
Учебни заведения
ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“

1.3.Подкрепа на семействата в съответствие и в
изпълнение на основната цел на Закона за закрила на
детето – отглеждане на децата в семейна среда, чрез
развитие на алтернативни услуги за деца и чрез
предоставяне на финансови помощи и/или помощи в
натура

Община Исперих,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция “Социално
подпомагане” - Исперих,
КСУДС „Лудогорие”,
НПО
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1.4.Предлагане на комплекс от услуги, насочени към
повишаване на капацитета на родителите в Центъра за
обществена подкрепа и Центъра за работа с деца на
улицата

1.5.Предлагане на комплекс от услуги насочени към
преодоляване на причините, водещи до отпадането на
деца от училище, чрез оказване на конкретна помощ на
децата, застрашени от отпадане и на вече отпаднали
от училище деца
2. Развиване на
мерки в подкрепа
на родителите
при наличие на
риск за
изоставяне на
детето

2.1.Предоставяне на социални услуги и дейности по
превенция на изоставянето на дете и настаняването му
в социални услуги от резидентен тип

Община Исперих,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция “Социално
подпомагане” - Исперих,
ЦОП към КСУДС „Лудогорие”
ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

Община Исперих,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция “Социално
подпомагане” - Исперих,
КСУДС „Лудогорие”

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

Община Исперих,
Дирекция “Социално
подпомагане” - Исперих,
ЦОП към КСУДС „Лудогорие”
ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“

2.2.Информиране за достъп до социалните услуги за
начините и видовете на подкрепа за деца и семейства
в нужда

Община Исперих,
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих,
КСУДС „Лудогорие”,
Медии

2.3.Подкрепа на семейства на деца, застрашени от
изоставяне чрез прилагане на мерки за закрила в
семейна среда и финансово подпомагане. Мерки за
ранна превенция

Община Исперих,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината
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3. Осигуряване на
жизнен стандарт,
съответстващ на
нуждите на
физическото,
умственото,
духовното и
социалното
развитие на
детето

3.1.Предоставяне на социални услуги в Дневен център
за деца и/или младежи с увреждания

Община Исперих,
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих,
ДЦДМУ

3.2.Предоставяне на социални услуги от резидентен
тип в Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи с увреждания, в Център за настаняване от
семеен тип за деца без увреждания на територията на
община Исперих

Община Исперих,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих,
ЦНСТДМУ, ЦНСТДБУ

3.3.Разширяване обхвата на Центъра за обществена
подкрепа – „синя стая”, зала за терапии

Община Исперих,
ЦОП към КСУДС „Лудогорие”

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

3.4.Осигуряване на качествени и адекватни грижи за
деца, ползващи социалните услуги

ДЦДМУ
ЦНСТДМУ
ЦНСТДБУ, ЦОП, Община
Исперих

държавно делегирана дейност

постоянен
през
годината

Община Исперих,
ОЕПГ,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих

Оперативна програма
«Развитие на човешките
ресурси» 2014 – 2020 г.,
Процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ
BG05M9OP001-2.003-0001-С01
„Приеми ме 2015”

постоянен
през
годината

4. Развиване на
алтернативна
семейна грижа и
подобряване
4.1.Поддържане
качеството на
приемна грижа
съществуващата
за деца, които не
могат да живеят с
биологичните си

на

информираността,

относно

държавно делегирана дейност

държавно делегирана дейност

постоянен
през
годината

постоянен
през
годината
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родители и за
деца настанени в
специализираната
институция
4.2.Набиране на нови кандидат – приемни семейства

Община Исперих,
ОЕПГ

Оперативна програма
«Развитие на човешките
ресурси» 2014 – 2020 г.,
Процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ
BG05M9OP001-2.003-0001-С01
„Приеми ме 2015”

постоянен
през
годината

постоянен
през
годината

4.3.Реализиране на професионална приемна грижа,
съгласно партньорското споразумение между Агенция
за социално подпомагане и Община Исперих по проект
„Приеми ме 2015”

Община Исперих,
ОЕПГ,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих

Оперативна програма
«Развитие на човешките
ресурси» 2014 – 2020 г.,
Процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ
BG05M9OP001-2.003
„Приеми ме 2015”

4.4.Осигуряване на качествена грижа за настанените в
приемните семейства деца, подкрепа и надграждащо
обучение на вече утвърдените семейства

Община Исперих,
ОЕПГ,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

4.5.Участие на Община Исперих в проекти свързани с
развитието на социални и образователни услуги

Община Исперих

по проекти

постоянен
през
годината

ПРИОРИТЕТ ІІ:
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА
Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови
средства

Срокове
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1. Разработване на
механизъм за
проследяване на
обхванатите и
необхванати деца и
движението в
образователната
система

1.1.Осигуряване и контролиране на обхвата на
подлежащите на задължително предучилищно и
училищно образование деца и ученици

Община Исперих,
Детски градини,
Училища

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

Община Исперих,
Детски градини,
Училища,
НПО,
РУО - Разград,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция “Социално
подпомагане” - Исперих

в рамките на утвърдения
бюджет

1.3.Изпълнение на Механизма за съвместна работа на
институциите
по
обхващане
и
включване
в
образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст,
приет с Постановление № 100 от 08.06.2018 г. на МС

Детски градини,
Училища,
Община Исперих,
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих,
РУ – Исперих при ОДМВР Разград,
РУО - Разград

училищни бюджети,
НП „Заедно за всяко дете“

през
годината

1.4. Налагане на административни наказания за лица,
които не изпълняват родителските си задължения по
ЗПУО

Община Исперих

-

през
годината

1.5.Подобряване и осъвременяване на материалната
база в учебните заведения

Община Исперих,
Детски градини,
Училища

училищни бюджети,
по проекти

1.2.Наблюдаване на движението на децата и
учениците чрез ежемесечно събиране на информация
за преместени, отпаднали или необхванати

през
годината

през
годината
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1.6.Подобряване
на
условията
за
спорт
образователната система с цел насърчаване
спортната активност сред децата и учениците

2. Продължаване на
политиката за
включващо
обучение на
децата със
специални
образователни
потребности

в
на

Община Исперих,
Детски градини,
Училища,
НПО

в рамките на утвърдения
бюджет,
по проекти

през
годината

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

1.7.Повишаване
на
ролята
на
училищните
настоятелства към училищата и детските градини и
поддържане на активно сътрудничество между
обществените съвети и учебните заведения

Детски градини,
Училища,
НПО,
Обществени съвети

1.8.Активно включване на родителската общност в
образователния процес

Община Исперих,
Детски градини,
Училища

в рамките на утвърдения
бюджет

1.9.Подкрепа за кариерно ориентиране и консултиране
на ученици в риск

Училища
МКБППМН

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

2.1.Приемане
и изпълнение Годишен план за
изпълнението на дейностите за подкрепа на личностно
развитие за 2020 г.

Община Исперих,
РУО - Разград,
Детски градини,
Училища

в рамките на утвърдения
бюджет

до
30.04.2020 г.

2.2.Ранно оценяване на потребностите на деца и
ученици от подкрепа за личностно развитие

Детски градини,
Училища,
РЦПППО

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

2.3.Изпълнение на нормативно определени дейности
за обща и допълнителна подкрепа по Наредбата за
приобщаващото образование

Община Исперих,
Детски градини,
Училища,
РУО - Разград,
РЦПППО

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

през
годината
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2.4.Подобряване на материалните условия за обучение
на деца и ученици със специални образователни
потребности в институциите в системата на
предучилищното и училищно образование

Община Исперих,
Детски градини,
Училища

в рамките на утвърдения
бюджет, проекти

през
годината

2.5.Периодично предоставяне на актуална информация
на родителите на деца със СОП, относно тяхното
развитие и участие на родителите при изготвяне и
преразглеждане на индивидуалните им програми

Детски градини,
Училища,
РЦПППО

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

2.6.Участие на педагогическите специалисти в
периодични квалификационни обучения за работа с
деца със СОП в общообразователната система

Детски градини,
Училища,
РЦПППО

в рамките на утвърдения
бюджет,
проекти

през
годината

2.7.Поддържане на активно сътрудничество между
училища, детски градини, Община Исперих, РУО,
РЦПППО, деца, ученици и техните семейства в
процеса на приобщаващото образование

Община Исперих,
Детски градини,
Училища,
Социални услуги,
РУО - Разград,
РЦПППО,
семейства

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

2.8.Прилагане
на
иновативни
и
адекватни
педагогически практики и модели за работа с деца и
ученици със СОП

2.9.Провеждане на информационни кампании в
училищата и детските градини с цел толерантност и
съпричастност към децата и учениците със СОП

Детски градини,
Училища

Община Исперих,
РУО - Разград,
Детски градини,
Училища,
РЦПППО
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3. Развиване на
образователните и
социални услуги,
насочени към
отпадналите и
необхванати деца
от образователната
система

3.1.Обхващане на всички отпаднали и застрашени от
отпадане от образователната система деца и
насочването им към различни образователни и
социални програми

Община Исперих,
Детски градини,
Училища

в рамките на утвърдения
бюджет,
финансиране по оперативни
програми

през
годината

3.2.Организиране на допълнителни занимания за деца
от уязвими групи, финансирани по реда на Наредбата
за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование

Детски градини
Училища

в рамките на предоставените
целеви средства от
държавния бюджет

през
годината

3.3.Провеждане на работни срещи за уточняване на
причините за отпадане и предприемане на мерки за
отстраняване на причините за отпадане

Педагогически съветници и
психолози, образователни
медиатори
КСУДС „Лудогорие”,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция “Социално
подпомагане” - Исперих,
МКБППМН,
НПО

в рамките на утвърдения
бюджет

през
годината

3.4.Изпълнение на извънкласни дейности за задържане
на ученици в образователната система по проект
„Социално-икономическа и образователна интеграция
на етническите малцинства в община Исперих“

Община Исперих,
Училища

ОПНОИР

през
годината

ПРИОРИТЕТ ІІІ:
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови
средства

Срокове
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1. Намаляване на
социално-значими 1.1.Провеждане на информационни кампании за
заболявания сред
здравословно хранене и начин на живот
децата, чрез
повишаване на
здравната култура
и информираността
на подрастващите
1.2.Разработване и прилагане на програми за здравно
образование на децата и учениците във всяко детско
заведение и училище

РЗИ,
Община Исперих,
Медицинските специалисти от
общинските детски градини и
училища

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

РЗИ,
Община Исперих,
Медицинските специалисти от
общинските детски градини и
училища

Финансиране по проект и в
рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

1.3.Организиране и участие в програми, свързани с
профилактика и промоция на здравето на децата и
учениците

Община Исперих,
Медицинските специалисти от
детските градини и училищата

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

2.1.Провеждане на кампании за борба с наднорменото
тегло при децата и рисковите фактори свързани с него

РЗИ,
Община Исперих,
Медицинските специалисти от
общинските детски градини и
училища

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

2.2.Провеждане на кампании за борба с гръбначните
изкривявания

Училищни ръководства,
Медицински специалисти

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

Училищни ръководства,
Медицински специалисти

в рамките на утвърдения
бюджет

Училищни ръководства,
Медицински специалисти

в рамките на утвърдения
бюджет

2. Разширяване на
превантивните и
профилактични
мерки за опазване
физическото и
психическо здраве
на децата

2.3.Профилактика на социално значимите заболявания
сред децата и учениците

2.4.Провеждане
тютюнопушенето

на

кампании

за

борба

с

през
учебната
година
през
учебната
година
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3. Повишаване на
информираността
на децата за
разпространение на
ХИВ/СПИН, болести
предавани по
полов път и
злоупотреба с
психоактивни
вещества

2.5.Проследяване на здравословното състояние и
физическо развитие на децата и учениците и изготвяне
на анализ и оценка

РЗИ,
Община Исперих,
Медицинските специалисти от
общинските детски градини и
училища

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

2.6.Участие в Национална програма за профилактика
на оралните заболявания при деца 0-8 год.в Република
България

РЗИ
Община Исперих
Лекари по дентална медицина,
включени в програмата

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

3.1.Провеждане на кампания по превенция на ранно
забременяване с рискови групи, информиране за
ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и
злоупотреба с психоактивни вещества

РЗИ,
МКБППМН,
Областен съвет по наркотични
вещества,
РУП гр. Исперих,
Община Исперих,
БЧК

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

3.2.Реализиране на дейности по училищни програми в
областта на превенцията на рисковото сексуално
поведение, употребата на психоактивни вещества,
алкохол и тютюнопушене

РЗИ,
Община Исперих,
Училищни ръководства,
Медицински специалисти

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

3.3.Провеждане на инициативи на училищно и
общинско ниво, посветени на Международния ден на
борбата срещу ХИВ/СПИН – 1-ви декември

РЗИ,
Община Исперих,
Училищни ръководства,
Медицински специалисти

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

3.4.Организиране и провеждане на обучения и
кампании по различни здравно-образователни модули

РЗИ,
Община Исперих,

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
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4. Подобряване на
майчиното и
детското здраве

5. Отглеждане
възпитание и
обучение на деца
от 1 – 3 годишна
възраст

в училищата на територията на община Исперих в
изпълнение на Националната програма за превенция
на хроничните незаразни болести

БЧК
Училищни ръководства,
Медицински специалисти

3.5.Отбелязване на световен ден за борба с
туберкулозата.
Провеждане
на
информационна
кампания сред деца и подрастващи

РЗИ,
Община Исперих,
Училищни ръководства,
Медицински специалисти,

4.1.Повишаване на обхвата с имунизации по
Националния имунизационен календар на Р България
чрез:
– провеждане на беседи и разговори с родители и
деца за значението на имунизациите и създаване на
мотивация за прилагане на ваксини;
– активно издирване на деца, без данни за извършени
имунизации
и
предприемане
на
мерки
за
осъществяването им;
– осигуряване на мобилен екип за извършване на
имунизации в региони и населени места с
преобладаващо ромско население и/ или лица
живеещи в сходна на ромската ситуация
5.1.Проследяване на физическото развитие на децата
от 1 – 3 годишна възраст от медицинските специалисти
в Детска ясла „Малечко Палечко“ и и изготвяне на
анализ и оценка

РЗИ,
Община Исперих

Община Исперих,
Детска ясла „Малечко Палечко“
гр.Исперих

година

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

ПРИОРИТЕТ ІV:
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови
средства

Срокове
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1. Осъществяване
1.1.Превенция на насилието и тормоза в учебните
на ранна превенция заведения чрез:
в общността
- провеждане на беседи и дискусии по училища с
участието на специалисти;
- разработване и предоставяне на печатни и
видеоматериали
по
проблеми
свързани
със
зависимости, трафик и агресия
1.2.Инициатива „Детето, законът, институциите”: –
презентации по класове за повишаване на правната
култура на учениците
- кръгла маса, съвместно с КСУДС „Лудогорие”;
- презентации пред родители;
- издаване на брошура по темата

1.3.Осигуряване на достъп до консултации от педагог,
психолог и юрист на малолетни с проблеми и техните
родители

1.4.Провеждане на съвместни дейности с ОбСНВ и
Превантивно - информационния център по наркотични
вещества

1.5.Реализиране на информационна кампания
предпазване от въвличане в трафик на хора

за

РУП - Исперих,
Детска педагогическа стая,
Община Исперих,
МКБППМН,
Детски градини,
Училища

в рамките на утвърдения
бюджет

регулярно, в
рамките на
годината

Община Исперих,
МКБППМН,
РУП - Исперих,
Детска педагогическа стая,
Детски градини,
Училища
КСУДС „Лудогорие”

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

Община Исперих,
МКБППМН,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих,
ЦОП

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

Община Исперих,
МКБППМН,
ОбСНВ

Община Исперих,
МКБППМН,
РУП - Исперих,
Детска педагогическа стая,
Детски градини,
Училища

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

2020 г.
в рамките на утвърдения
бюджет
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2. Повишаване на
обществената
информираност по
отношение на
проблемите и
опасностите за
децата при работа
в интернет
3. Развиване на
програми и услуги,
насочени към
превенция на
насилието и
възстановяване и
реинтеграция на
деца, жертви на
насилие

2.1.Провеждане на кампания „Месец за безопасен
интернет”

3.1.Осигуряване на достъп до здравни грижи,
психологическа подкрепа и безплатна правна помощ на
деца и семейства, жертви на насилие или трафик, чрез
ползване на различни социални услуги в общността

3.2.Повишаване
на
информираността
за
функционирането на Координационния механизъм на
територията на община Исперих

3.3.Осъществяване на целенасочена
дейност по Националната програма
полицията в училище”

превантивна
„Работа на

3.4.Разпространение на информационни материали за
трафика на хора и начините на предпазване и
възможностите за оказване на помощ на жертви на
трафик

РУП - Исперих,
Детска педагогическа стая,
Община Исперих,
МКБППМН,
Детски градини,
Училища

Община Исперих
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих,
КСУДС „Лудогорие”

Община Исперих

РУП - Исперих,
Детска педагогическа стая,
Отдел „Закрила на детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” - Исперих,
Община Исперих

РУП - Исперих,
Педагогически съветници и
психолози,
Община Исперих

в рамките на утвърдения
бюджет

месец
февруари
2020 г.

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година

в рамките на утвърдения
бюджет

през
учебната
година
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ПРИОРИТЕТ V:
ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА ДЕТЕТО
Цел

Дейност

1. Създаване на
възможности за
увеличаване броя
на децата,
участващи в
различни спортни,
културни,
развлекателни
дейности, клубове
по интереси и други
занимания в
свободното време

1.1.Разкриване на кръжоци, клубове по интереси,
школи и др. за развитие уменията на талантливи деца
и ученици в областта на изкуствата, спорта, науката и
информационните технологии

1.2.Организиране на занимания по интереси , съгласно
Наредбата за приобщаващото образование

1.3.Подкрепа и съдействие от страна на Община
Исперих за организиране на инициативи и участие в
културни събития с цел стимулиране интереса на
децата и учениците и повишаване мотивацията им за
участие чрез предоставяне на
възможност за
творческа изява

1.4.Разширяване и разнообразяване на формите, които
се предлагат в културните институции

Отговорни институции

Предвидени финансови
средства

Срокове

Читалища
НПО

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

Училища

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

Община Исперих,
Училища,
Читалища,
НПО

в рамките на утвърдения
бюджет

Община Исперих,
Читалища

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен,
през
учебната
година

постоянен,
през
учебната
година
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1.5. Разработване и изпълнение на ваканционни
програми за уплътняване на свободното време на
подрастващите

Детски градини,
Училища,
Читалища,
Социални услуги

2.1.Финансово подпомагане и стимулиране на деца с
изявени дарби

Община Исперих,
Детски градини,
Училища

2.2.Насърчаване
на
творческите
заложби
и
потребности на децата, осигуряване на възможности и
условия за постъпване в спортни училища и училища
по изкуствата

Община Исперих,
Училища,
Читалища

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

2.3.Стимулиране на творческите заложби на децата
чрез осигуряване на възможност за изяви на местно,
регионално и национално ниво

Община Исперих,
Детски градини,
Училища,
Читалища

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

3. Подкрепа на
изграждането на
ученически спортни
3.1.Участие в дейности, заложени в Националния
клубове с оглед
спортен календар. Участия в ученически игри.
подобряване на
Организиране на спортни състезания и надпревари.
извънкласната и
извънучилищна
спортна дейност

Община Исперих,
Детски градини,
Училища,
Спортни клубове

в рамките на утвърдения
бюджет

постоянен
през
годината

3.2.Разработване и реализиране на проекти с цел
развитие на спортните интереси и компетентности на
подрастващите

РУО - Разград,
Община Исперих,
Детски градини,
Училища,
Спортни клубове

в рамките на утвърдения
бюджет,
по проект

постоянен
през
годината

2. Насърчаване на
деца с изявени
дарби

в рамките на утвърдения
бюджет

в рамките на утвърдения
бюджет

2020 г.

постоянен
през
годината
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ТОЧКА 29 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на годишен план за изпълнение на общинска стратегия за
подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Исперих за 2020 г.
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Докладва г-н Кючюк.
Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
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, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование, Общинският съвет ежегодно приема
годишни планове на дейностите за подкрепа за личностно развитие за изпълнение на
Общинската стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2019-2020 г.
Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от
община Исперих за периода 2019-2020 г. и годишният план за изпълнението ѝ за 2019 г. са
приети с Решение № 724 по Протокол № 65 от 01.08.2019 г. на Общински съвет –
Исперих.
В изпълнение на горецитираните разпоредби, Община Исперих разработи Годишен
план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развите на децата и
учениците в община Исперих за 2020 г., който, съгласно разпоредбите на Закона, 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 План за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците от община Исперих за 2020 г.
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Съгласувал:
АНГЕЛ ПЕТКОВ,
Началник на РУО – гр. Разград

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
в община Исперих за 2020 година
№

Дейност

Ангажирани
институции

Финансиране
/източник/

Срок на
изпълнение

Приоритет 1: Подкрепа за личностно развитие на деца със
специални образователни потребности /СОП/ и с хронични заболявания
Специфична цел 1: Интегриране на децата със СОП в общообразователните училища
1.

2.

3.

4.

Индивидуален подход при предоставяне на допълнителна
подкрепа за деца и ученици със специални образователни
потребности
Предоставяне
на
комплексна
психо-социална
рехабилитация, подпомагаща пълноценното приобщаване
на деца и ученици със СОП
Осигуряване на достъпна физическа и архитектурна среда,
отговаряща на потребностите на деца и ученици със СОП и
хронични заболявания
Поддържане на добра междуинституционална координация
в областта на приобщаващото образование

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

бюджет
бюджет
бюджет

бюджет

2020 г.
2020 г.
2020 г.

2020 г.

Специфична цел 2: Работа на специалисти от детските градини и училищата с деца със СОП в учебните
заведения в общината

1.

Осигуряване на качествено и задълбочено оценяване на
индивидуалните потребности на децата и учениците и
разграничаване на нуждата от обща и допълнителна
подкрепа:
– Процедура по ранно оценяване /скрининг/ на
развитието на детето и на риска от обучителни

Училища
Детски градини
РЦПППО

бюджет

2020 г.

417

трудности, съгласно Наредба за приобщаващото
образование;
– Извършване на оценка на риска от обучителни
затруднения на децата на 5 и 6-годишна възраст в
рамките на установяването на готовността на детето
за училище, като се отчита физическото,
познавателното,
езиковото,
социалното
и
емоционалното му развитие, съгласно Наредба за
приобщаващото образование.

2.

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

Училища
Детски градини
РЦПППО
Община Исперих
ДЦДМУ
ЦОП

бюджет

2020 г.

Специфична цел 3: Интеграция и рехабилитация на деца и ученици с увреждания
1.

Развитие на социалните услуги за деца с увреждания

ДЦДМУ
ЦОП
ЦНСТДМУ
Община Исперих

бюджет

2020 г.

Приоритет 2: Подкрепа за личностно развитие на деца
от уязвими общности и деца в риск
Специфична цел 1: Гарантиране на равни шансове на всички деца от уязвими общности за ранно детско
развитие
1.

Осигуряване на подкрепа
при
отглеждането,
възпитанието и социализацията на деца в предучилищна
възраст от уязвимите групи

2.

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

Детски градини
ОЗД
ЦОП
ЦРДУ
Община Исперих
Детски градини
Училища
ЦОП

Бюджет,
проекти,
национални
програми
Бюджет,
проекти,
национални

2020 г.

2020 г.
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3.

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

ЦРДУ
Община Исперих
Училища
Детски градини
МКБППМН
ДПС
ЦРДУ

програми
Бюджет,
проекти,
национални
програми

2020 г.

Специфична цел 2: Обхващане и превенция на отпадането от училище на деца и ученици от уязвими общности
Училища
Детски градини
Община Исперих
РУО
РУ – Исперих
Дирекция „Социално
подпомагане“
Училища
Детски градини
Неправителствени
организации

1.

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

2.

Подобряване на сътрудничеството с родителската общност

3.

Изпълняване на програми за превенция
напускане на училище

4.

Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с
деца с трудности и дефицити в обучението и отпаднали от
училище с цел тяхната реинтеграция

Училища
Детски градини
ЦОП
ЦРДУ

5.

Усъвършенстване на образователните условия за работа в
мултикултурна среда

Училища
Детски градини
Община Исперих

на ранното

Училища
Детски градини
Община Исперих

Бюджет,
национални
програми

Проекти,
национални
програми
Бюджет,
проекти,
национални
програми
Бюджет,
проекти,
национални
програми
Бюджет,
проекти,
национални
програми

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

Специфична цел 3: Повишаване броя на представители на уязвими етнически малцинства в средното
образование
419

1.

Стимулиране на младежи и родители от уязвими етнически
малцинства за средно и висше образование

Училища
Неправителствени
организации

Бюджет,
проекти,
национални
програми

2020 г.

Приоритет 3: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби
Специфична цел 1: Осигуряване условия за развитие на децата и учениците с изявени дарби

1.

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

2.

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

3.

Гимназии
Община Исперих

Училища
Детски градини
Читалища
Община Исперих
Културни институции
Неправителствени
Включване в дейности на неправителствени организации,
организации
читалища, спортни клубове, културни институции, участие
Спортни клубове
в културни събития на местно ниво
Читалища
Културни институции

По реда на
Наредба за
условията и реда
за
осъществяване
на закрила на
деца с изявени
дарби
Бюджет

2020 г.

2020 г.

Бюджет
2020 г.

Приоритет 4: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици 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
1.

Създаване на екипи и планове за подкрепа:
– създаване на училищна процедура за обобщаване на
информацията за децата и учениците, с цел

Училища
Детски градини

Не е необходимо
2020 г.
420

планиране и реализиране на дейности по интереси,
за превенция на трудностите при учене,
допълнителна
подготовка,
за
позитивна
дисциплина, за развиване на дарбите;
– актуализиране на длъжностните характеристики на
професионалистите, работещи с деца, спазване на
задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от
Закона за закрила на детето и спазване разпоредбите
на Етичния кодекс на работещите с деца, утвърден
от Националния съвет за закрила на детето.
2.

Привличане на родителите като основни партньори

Училища
Детски градини

Не е необходимо

2020 г.

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
1.

Осигуряване обща подкрепа на децата и учениците

2.

Създаване на подкрепяща среда

3.

Реализиране на проекти и инициативи. Участие в
национални проекти и програми.

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

Бюджет

2020 г.

Бюджет,
проекти

2020 г.

Национални
програми на МОН,
проекти

2020 г.

Приоритет 5: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците извън
училищата и детските градини
1.

2.

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

Читалища
Спортни клубове
Община Исперих
Читалища
Спортни клубове
Община Исперих

Бюджет
2020 г.
Бюджет

2020 г.
421

3.

4.

5.

Културни институции
Мотивиране на децата и учениците за активно включване и
Институции
участие в дейността на институциите
Община Исперих
Читалища
Формиране на гражданска, екологична и природозащитна
Община Исперих
култура
Неправителствени
организации
Читалища
Подкрепа за кариерно ориентиране на учениците
Спортни клубове
Културни институции

Бюджет

2020 г.

Бюджет

2020 г.

Бюджет

2020 г.

Приоритет 6 щ7: Развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците
Специфична цел 1: Координиране на дейностите между институциите в подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците
1.

Подобряване на взаимодействието между институциите по
отношение на работата с деца и ученици

Ангажирани
институции

Не е необходимо

2020 г.

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
1.
2

Обучения за повишаване на квалификацията и
професионалната компетентност на педагогическите
специалисти
Участие на педагогическите специалисти в програми за
обмен на опит и добри практики

Училища
Детски градини
Община Исперих
Образователни
институции

Бюджет,
програми
Бюджет,
програми

2020 г.
2020 г.
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Няма направени предложения по проекта за решение.
Преминаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2019-2023 /г.

Редовно заседание на 23.04.2020 г. от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.
Относно: Приемане на годишен план за изпълнение на общинска стратегия за
подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Исперих за 2020 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
АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ
БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИН ШАБАН ЕМИН
ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
НЕЖДА НЕДЖАТ СААР
НЕХРИН ИСУФ ЯШАР
РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ
РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
САЛИ БАКИ НАЗИФ
СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ
СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ
ТАНЕР САЛИ ЗАКИР
ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ
ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД
ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА
ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ
ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ
ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ

„ против”

„въздържал се”

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

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 6, чл. 6а от
ЗМДВИП с резултат от гласуването:
Общ брой на
Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
28
28
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 85
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 План за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците от община Исперих за 2020 г.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Съгласувал:
АНГЕЛ ПЕТКОВ,
Началник на РУО – гр. Разград

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
в община Исперих за 2020 година
№

Дейност

Ангажирани
институции

Финансиране
/източник/

Срок на
изпълнение

Приоритет 1: Подкрепа за личностно развитие на деца със
специални образователни потребности /СОП/ и с хронични заболявания
Специфична цел 1: Интегриране на децата със СОП в общообразователните училища
1.

2.

3.

4.

Индивидуален подход при предоставяне на допълнителна
подкрепа за деца и ученици със специални образователни
потребности
Предоставяне
на
комплексна
психо-социална
рехабилитация, подпомагаща пълноценното приобщаване
на деца и ученици със СОП
Осигуряване на достъпна физическа и архитектурна среда,
отговаряща на потребностите на деца и ученици със СОП и
хронични заболявания
Поддържане на добра междуинституционална координация
в областта на приобщаващото образование

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

бюджет
бюджет
бюджет

бюджет

2020 г.
2020 г.
2020 г.

2020 г.

Специфична цел 2: Работа на специалисти от детските градини и училищата с деца със СОП в учебните
заведения в общината

1.

Осигуряване на качествено и задълбочено оценяване на
индивидуалните потребности на децата и учениците и
разграничаване на нуждата от обща и допълнителна
подкрепа:
– Процедура по ранно оценяване /скрининг/ на
развитието на детето и на риска от обучителни

Училища
Детски градини
РЦПППО

бюджет

2020 г.
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трудности, съгласно Наредба за приобщаващото
образование;
– Извършване на оценка на риска от обучителни
затруднения на децата на 5 и 6-годишна възраст в
рамките на установяването на готовността на детето
за училище, като се отчита физическото,
познавателното,
езиковото,
социалното
и
емоционалното му развитие, съгласно Наредба за
приобщаващото образование.

2.

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

Училища
Детски градини
РЦПППО
Община Исперих
ДЦДМУ
ЦОП

бюджет

2020 г.

Специфична цел 3: Интеграция и рехабилитация на деца и ученици с увреждания
1.

Развитие на социалните услуги за деца с увреждания

ДЦДМУ
ЦОП
ЦНСТДМУ
Община Исперих

бюджет

2020 г.

Приоритет 2: Подкрепа за личностно развитие на деца
от уязвими общности и деца в риск
Специфична цел 1: Гарантиране на равни шансове на всички деца от уязвими общности за ранно детско
развитие
1.

Осигуряване на подкрепа
при
отглеждането,
възпитанието и социализацията на деца в предучилищна
възраст от уязвимите групи

2.

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

Детски градини
ОЗД
ЦОП
ЦРДУ
Община Исперих
Детски градини
Училища
ЦОП

Бюджет,
проекти,
национални
програми
Бюджет,
проекти,
национални

2020 г.

2020 г.
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3.

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

ЦРДУ
Община Исперих
Училища
Детски градини
МКБППМН
ДПС
ЦРДУ

програми
Бюджет,
проекти,
национални
програми

2020 г.

Специфична цел 2: Обхващане и превенция на отпадането от училище на деца и ученици от уязвими общности
Училища
Детски градини
Община Исперих
РУО
РУ – Исперих
Дирекция „Социално
подпомагане“
Училища
Детски градини
Неправителствени
организации

1.

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

2.

Подобряване на сътрудничеството с родителската общност

3.

Изпълняване на програми за превенция
напускане на училище

4.

Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с
деца с трудности и дефицити в обучението и отпаднали от
училище с цел тяхната реинтеграция

Училища
Детски градини
ЦОП
ЦРДУ

5.

Усъвършенстване на образователните условия за работа в
мултикултурна среда

Училища
Детски градини
Община Исперих

на ранното

Училища
Детски градини
Община Исперих

Бюджет,
национални
програми

Проекти,
национални
програми
Бюджет,
проекти,
национални
програми
Бюджет,
проекти,
национални
програми
Бюджет,
проекти,
национални
програми

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

Специфична цел 3: Повишаване броя на представители на уязвими етнически малцинства в средното
образование
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1.

Стимулиране на младежи и родители от уязвими етнически
малцинства за средно и висше образование

Училища
Неправителствени
организации

Бюджет,
проекти,
национални
програми

2020 г.

Приоритет 3: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби
Специфична цел 1: Осигуряване условия за развитие на децата и учениците с изявени дарби

1.

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

2.

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

3.

Гимназии
Община Исперих

Училища
Детски градини
Читалища
Община Исперих
Културни институции
Неправителствени
Включване в дейности на неправителствени организации,
организации
читалища, спортни клубове, културни институции, участие
Спортни клубове
в културни събития на местно ниво
Читалища
Културни институции

По реда на
Наредба за
условията и реда
за
осъществяване
на закрила на
деца с изявени
дарби
Бюджет

2020 г.

2020 г.

Бюджет
2020 г.

Приоритет 4: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици 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
1.

Създаване на екипи и планове за подкрепа:
– създаване на училищна процедура за обобщаване на
информацията за децата и учениците, с цел

Училища
Детски градини

Не е необходимо
2020 г.
428

планиране и реализиране на дейности по интереси,
за превенция на трудностите при учене,
допълнителна
подготовка,
за
позитивна
дисциплина, за развиване на дарбите;
– актуализиране на длъжностните характеристики на
професионалистите, работещи с деца, спазване на
задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от
Закона за закрила на детето и спазване разпоредбите
на Етичния кодекс на работещите с деца, утвърден
от Националния съвет за закрила на детето.
2.

Привличане на родителите като основни партньори

Училища
Детски градини

Не е необходимо

2020 г.

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
4.

Осигуряване обща подкрепа на децата и учениците

5.

Създаване на подкрепяща среда

6.

Реализиране на проекти и инициативи. Участие в
национални проекти и програми.

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

Бюджет

2020 г.

Бюджет,
проекти

2020 г.

Национални
програми на МОН,
проекти

2020 г.

Приоритет 5: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците извън
училищата и детските градини
1.

2.

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

Читалища
Спортни клубове
Община Исперих
Читалища
Спортни клубове
Община Исперих

Бюджет
2020 г.
Бюджет

2020 г.
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3.

4.

5.

Културни институции
Мотивиране на децата и учениците за активно включване и
Институции
участие в дейността на институциите
Община Исперих
Читалища
Формиране на гражданска, екологична и природозащитна
Община Исперих
култура
Неправителствени
организации
Читалища
Подкрепа за кариерно ориентиране на учениците
Спортни клубове
Културни институции

Бюджет

2020 г.

Бюджет

2020 г.

Бюджет

2020 г.

Приоритет 6 щ7: Развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците
Специфична цел 1: Координиране на дейностите между институциите в подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците
1.

Подобряване на взаимодействието между институциите по
отношение на работата с деца и ученици

Ангажирани
институции

Не е необходимо

2020 г.

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
1.
2

Обучения за повишаване на квалификацията и
професионалната компетентност на педагогическите
специалисти
Участие на педагогическите специалисти в програми за
обмен на опит и добри практики

Училища
Детски градини
Община Исперих
Образователни
институции

Бюджет,
програми
Бюджет,
програми

2020 г.
2020 г.
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря колеги за участието Ви макар и от разстояние.
Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра по един за
Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за
архива на Общински съвет Исперих

Бейти Мюмюн Бекир
Председател Общински съвет - Исперих:

Сейде Султанова
Протоколист:
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