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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 28 
 

от проведено редовно   заседание на Общински съвет - Исперих на 

27.04.2017 година 
 

 

Днес 27.04.2017 г. от  15.30 часа   се проведе редовно заседание на  Общински 

съвет  Исперих.  

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Откривам редовното заседание на Общински съвет Исперих. 

За участие в заседанието са се регистрирали 27 от общо 29 общински съветници. 

Отсъстват общинските съветници Сали Мехмед по уважителни причини и Венелин Вутов, 

който може би ще закъснее и по късно ще се присъедини към заседанието. На заседанието 

присъства Кмета на Община Исперих Бейсим Руфад, заместник кметовете г-жа Нехире 

Юмер и г-жа Айджан Бейтула, кметовете на кметства   по населени места и кметския 

наместник на с. Конево. 

 Заседанието е свикано на основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 40, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Исперих. 

 Имаме кворум за вземане на решения по предварително обявения дневен ред и 

откривам заседанието на Общински съвет Исперих. 

  

 Преди да преминем към  обсъждане на обявения проекто дневен ред искам да Ви 

информирам, че промяната на часа на заседанието бе направена  във връзка с получено 

писмо в деловодството на Общински съвет Исперих № РД-06-167 от 21.04.2017 г. от ОУ „ 

Васил Априлов” гр. Исперих, с което ръководството кани всички общински съветници и 

ръководството на Община Исперих на тържествения концерт „ Празник без предели” 

посветено на патронния празник на училището. Тази промяна е съгласувана с 

Председателите на парламентарно представените групи и със заместник Председателите 

на  Общински съвет Исперих. 

 

 Заповядайте г-жа Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по „ Образование, култура, спорт 

и туризъм”. 

 

 Уважаеми господин Председател, 

 Уважаеми  господин Кмет, 

 Благодаря Ви, че уважихте молбата на ръководството на ОУ „ Васил Априлов” гр. 

Исперих и променихте часа на заседанието съобразявайки се с нашето тържество. Всички 
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кметове имат и персонални покани от името на ръководството на училището. С това 

тържество ние завършваме десетневката от мероприятия посветени на патронния празник 

и използвам възможността лично да Ви поканя на тържествения концерт. Благодаря на 

Кметовете по населени места, които присъстваха на няки мероприятия и смятам, че с 

посещенията си изградитхте представа за дейността  в училището и като общественици 

реално да прецените работата ни. И когато дойде ред да вземате отношение или решение 

каква да бъде образователната структура ще имате възможност да сравнявате училищата 

по качеството на работата, по това какво се върши във всяко от тях, а не по растоянието в 

километри от едно до друго село. Извинявам се за отклонението и искам още веднъж да 

благодаря за разбирането. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-жо Димитрова. 

 Преминаваме към обсъждане на проекто дневния ред. 

 Въпроси, мнения, предложения? 

 Няма. 

 Моля, колеги да гласуваме. 

  

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнение на програмата за управление 

на Кмета на Община Исперих за 2016 г. 

 

2. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане на  Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Исперих за 2016 г. 

 

3. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане  на  годишeн  отчет  за  изпълнение на  Програма за 

управление на отпадъците в община Исперих за 2016 г. 

 

4. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане  на  годишeн  отчет  за  изпълнение на  Програма за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета в община Исперих за 2016 г. 

 

5. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот, покривно и подпокривно 

пространство от имот №0.93, кв.15 по ЗРП на с. Тодорово, община Исперих . 
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6. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Кандидатстване на Община Исперих пред ПУДООС  към МОСВ за 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Изграждане на част от V етап 

на канализационната мрежа гр.Исперих“. 

 

7.  Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 029 099, ЕКАТТЕ 32 

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

 

8. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Учредяване право на ползване за устройване на 60 броя пчелни 

семейства върху част от общински поземлен имот №000065 за срок от 10 години в 

землището на с.Бърдоква, община Исперих, област Разград 

 

9. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на  масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1, находяща се в 

с.Белинци, община Исперих, област Разград.  

 

10. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлени имоти, находящи се в гр.Исперих и в с.Духовец, 

община Исперих, област Разград.   

 

11. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от 

улична регулация, предаваеми към УПИ  I-139 в квартал 17 по плана на с.Яким Груево, 

община Исперих, област Разград. 

 
12. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Промяна в предназначението на общински поземлени имоти в с.Белинци,   

и с.Голям Поровец, община Исперих 

 

13. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в 

изпълнение на годишната програма по чл. 26а, ал.2 от  Закона за народните читалища и 

изразходваните средства от бюджета през 2016 г. 

 

14. Докладна записка от Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Определяне на имоти– общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане през 2017год. 

 

15. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община 

Исперих. 

Относно: Кандидатстване на Община Исперих пред Фонд „Социална закрила“ с 

проектно предложение „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на 

Домашен социален патронаж гр.Исперих“ и осигуряване на съфинансиране по проекта 

 

16. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община 

Исперих. 

Относно: Развитие на социалните услуги в община Исперих 
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17. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община 

Исперих. 

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Програмата 

за закрила на детето за 2016г. и на Общинска програма за закрила на детето за 2017г. 

 

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

  

19. Разни.   

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнение на програмата за управление 

на Кмета на Община Исперих за 2016 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

Управленската програма на Кмета на Община Исперих е разработена на базата на 

националните, регионалните и общински дългосрочни, средносрочни и краткосрочни 

стратегически документи. Периодът, през който действа програмата е 2016-2019 г. и 

обхваща мандата на общинската администрация и четири години от действието на 

приетия Общински план за развитие 2014-2020 г. 

 В този смисъл програмата отчита не само текущото състояние и перспективите за 

местно развитие на община Исперих, но и тенденциите, целите и динамиката в 

регионалното и национално развитие на страната ни като член на ЕС.  

Управленската програма съответства на приоритетите, стратегическите цели и 

мерките, залегнали в Националната програма за развитие: България 2020, Национална 

стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Национална 

концепция за пространствено развитие, Регионален план за развитие на Северен 

централен район 2014-2020, Областна стратегия за развитие на област Разград 2014-2020, 

Общински план за развитие на община Исперих 2014-2020, секторните Стратегии и 

Оперативните програми 2014-2020. 

Съгласно чл.44, ал.5 от ЗМСМА Кметът на общината представя пред общинския 

съвет годишен отчет за изпълнението на програмата.  

 

Уважаеми общински съветници, 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме 

следното    

 
  

РЕШЕНИЕ 

 

            На основание чл.44, ал.5 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И 

МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
 

        1. Приема изготвения Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

Кмета на Община Исперих за 2016 г. 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Кмет. 

 Докладната е разгледана на заседание на всички  постояните комисии. 

 Моля, Председателите за становище. 

 Заповядайте г- жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 24.04.2017 г. от 

16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 24.04.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

24.04.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

             

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване». 

 На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 

24.04.2017 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и 

туризъм». 

 На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

24.04.2017 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Нурула. 

 

 Хамди Нурула– Председател на ПК по « Предотвратяване и установяване 

конфликт на интереси». 

 На заседание ПК по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси” 

проведено на 24.04.2017 г. от 16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Желаещи да вземат отношение или изкажат становище по докладната записка и 

проекто решенията. 

 Заповядайте г-н Джелил. 

 

 Ридван Джелил – общински съветник от политически представената група на 

ДПС. 
 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 На заседание на постояните комисии имах въпрос към Кмета на Община Исперих и 

същия го задавам днес на това заседание. 

 

 1. Защо не се спазва ал.3 от чл. 1 от Наредба № 27 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ / Приета с Решение № 503 от 30.04.2015 г., по Протокол № 57 на Общински 

съвет – Исперих, 

 Чл.1 

 ал.3. Общинският съвет определя имотите на територията на общината, извън 

имотите по чл. 12, ал. 2 от Закона за общинската собственост, които се предоставят за 

управление на съответните кметове на райони и на кметства. При продажба или отдаване 

под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на райони или на 

кметства, не по-малко от 30 на сто от средствата, придобити от продажбата или от 

отдаването под наем, се превеждат по сметка на района или на кметството по 

местонахождението на съответния имот и се използват за изпълнение на дейности от 

местно значение, определени от общинския съвет. 

  (4) - нова - Кметовете на райони и кметовете на кметства или определени от тях 

служители от съответната администрация се включват в състава на комисиите по 

провеждането на търговете или конкурсите в случаите, в които предоставянето под наем 

или разпореждането с имоти на територията на района или на кметството се извършва от 

кмета на общината.“ 

 Такива средства преведени по кметствата на община Исперих и по точно в нашето 

кметство с. Подайва няма. 

 

 2. Попитах на заседание на комисията какъв наем плаща оператора на Виваком за 

антената поставена на общинска земя и не е ли редно част от този наем да се върне на 

кметството, за да можем и ние с получените средства от този наем да направим нещо за 

жителите на населеното място. 

 Да това са приходи за общината, която има нужда, но ние селата също имаме 

нужда от  ремонт дали на сграда дали за нещо друго, които средства  няма да бъдат 

безразборно и без да бъде съгласувано с Кмета на общината използвани. С тези получени 

средства ние ще дадем отчет пред жителите на това населено място, че с продажбата или 

отдаването под наем на земите и получените средства, които общината по чл. 1, ал.3 от 

Наредба № 27 ни  предоставя ще направим това и няма да бъдем изолирани като кметства, 

от там и самочувствието на Кмета на населеното място ще бъде друго пред жителите. 

 

 3. На заседание на постоянните комисии  предложих дали няма законово основание 

и това смятам да го направя в писмена форма, като предложение към Кмета на общината – 

Земите на училищата и детските градини, които са общински и са дадени под наем 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ми е наема да бъде внасян в Община Исперих и наемната цена да 

бъде преразгледана със всички наематели. 

 Благодаря. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Не сме отказвали помощ на кметовете по кметства никога. В разговорите ми с 

кметовете по населени места съм искал да ми заявят за какво съм им необходими средства 

/ ремонти, или др./ и ние като община ще направим нужното за да им помогнем. 

 Нека да имаме предвид и факта, че има населени места където няма общински 

имоти и те за да не бъдат ощетени от тези 30% при продажба или отдаване под наем на 

общински земи, ние трябва и на тях да помогнем. 

 Предложението за земите на училищата и детските градини наема да се внася в 

общината искам да поясня, че не всички земи са общински, има училища земите им са на 

настоятелствата. 

 Практика е когато се закриват училища и детски градини земите остават към 

общината.  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Други желаещи да вземат отношение. 

 Няма. 

 Моля, колеги общински съветници да преминем към гласуване. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 305 

 

            На основание чл.44, ал.5 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И 

МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
 

        1. Приема изготвения Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

Кмета на Община Исперих за 2016 г. 

 

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

Областния управител на Област Разград. 

           

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му 

пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА  

КМЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ БЕЙСИМ РУФАД 

ЗА 2016 ГОДИНА 

        Управленската програма на община Исперих е разработена на базата на 

националните,   регионални и общински дългосрочни, средносрочни и краткосрочни 

стратегически документи. Периодът, през който ще действа настоящата програма е 2016-

2019 г. и обхваща мандата на общинска администрация и четири години от действието на 

приетия Общински план за развитие 2014-2020 г.. 

         В този смисъл програмата отчита не само текущото състояние и перспективите за 

местно развитие на община Исперих, но и тенденциите, целите и динамиката в 

регионалното и национално развитие на страната ни като член на ЕС.  

         Управленската програма съответства на приоритетите, стратегическите цели и 

мерките, залегнали в Националната програма за развитие: България 2020, Национална 

стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Национална 

концепция за пространствено развитие, Регионален план за развитие на Северен 

централен район 2014-2020, Областна стратегия за развитие на област Разград 2014-2020, 

Общински план за развитие на община Исперих 2014-2020, секторните Стратегии и 

Оперативните програми 2014-2020. 

 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ 

 

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА, ЗАПАЗВАНЕ 

ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ДОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ПАРАМЕТРИ  НА ЖИЗНЕНА СРЕДА 

 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ: 

 

     •   Прозрачност при разходването на бюджетни средства и разпореждането с общински  

активи.  

     •   Отговорно отношение към проблемите на хората в общината;  

     •   Активно използване на европейските фондове през програмен период 2014-2020;  

     •   Открито управление;  

     •   Диалогичност;  

     •   Прозрачност при управлението. 

 

ЦЕЛИ: 

 

• Доизграждане и поддържане на съвременна, надеждна и адекватна на 

потребностите общинска инфраструктура; 

 Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и 

управленски структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на 

благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за трудова 

заетост; 

• Постигане на по-висок стандарт на обществената среда;  

• Целесъобразно и прозрачно финансиране на общинските проекти;  

• Благоустрояване на населените места на общината; 
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• Интеграция на лица и групи в неравностойно социално положение;  

• Превръщането на Исперих в динамично развиваща се община, съчетаваща 

устойчиво  

развитие на икономиката и туризма; 

• Осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и здравеопазване, 

подобряване на здравния и социален статус на населението и създаване на 

здравословна природна и екологична среда;;  

• Развитие на културна и спортна дейност, разширяване на възможностите за отдих и 

развлечения;  

• Опазване на природното и културно-историческото наследство; утвърждаване на 

община Исперих като място за атрактивен туризъм и ефективен туристически 

бизнес;  

• Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и бизнеса;  

• Подобряване на административното обслужване. 

• Разширяване възможностите за гражданско участие в местното самоуправление и в 

обществения живот 

 

         Изведените приоритети са основа за постигане на балансирана и 

конкурентоспособна общинска икономика, подобряване на качеството на живот, 

изграждане на качествена жизнена среда с модерна инфраструктура и съхранена екология, 

развитие на човешките ресурси и социално сближаване, укрепване на административния 

капацитет, развитие на професионалните умения в подкрепа на местната икономическа 

активност и усвояване на средства от фондовете на ЕС. 

         В икономически план Програмата за управление ще доведе до модернизация и до 

развитие на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и на новите 

технологии. В социален план, ще защити принципите на социалната справедливост и ще 

допринесе за повишаване качеството на живот. 

 

 

ИНФРАСТРУКТУРА: 

          Визията на съвременния град и на общината се определя от наличието на модерна и 

достъпна инфраструктура, която позволява на града и общината да расте и да се развива, 

да посреща очакванията и потребностите на своето население. Изграждането на модерна 

инфраструктура е базова политика в нашето управление. Развитието й засяга всички 

сфери на икономическия, обществения и социален живот. Стабилното и балансирано 

развитие на общината е пряко следствие от изградената инфраструктура. 

1. Модернизиране на системата на уличното осветление 

 През 2016 г. бяха предприети първите стъпки в посока Модернизиране на 

системата на уличното осветление - вече е възложено извършване на обследване за 

енергийна ефективност на улично осветление на територията на гр. Исперих“, въз 

основа на което ще се разработи проект, с който да се търси финансиране от 

европейски донори – Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство или Националния доверителен екофонд  

 

2. Рехабилитация на междуселищната пътна мрежа 

 Със средства, осигурени от републиканския бюджет бяха ремонтирани 1212 м от 

IV-токласен общински път Свещари-Вазово-Райнино.  

 През месец октомври 2016 г. бяха внесени в ДФ „Земеделие“ два проекта по 

подмярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., единият 

от които предвижда изграждане, ремонт и рехабилитация на общински пътища - 1. 

Път RAZ 2048/III–702, Пристое–Белинци/Духовец-граница община Исперих–

Каолиново и 2. Път RAZ 1040 "/III-205, Исперих-Веселец/Свещари-Вазово-
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Райнино" от км 3+240 до км 9+570. 

 

3. Поддържане и модернизиране на общинския сграден фонд, като училища, 

детски ясли и градини, общинска администрация и др. 

 Със собствени бюджетни средства и средства от републиканския бюджет беше 

ремонтирана и оборудвана Детска млечна кухня в сградата на ОДЗ „1-ви юни“, 

гр.Исперих. 

 Със средства от общинския бюджет беше извършен ремонт на здравна служба в 

с.Подайва и подменен водогреен котел на ОУ „В.Априлов“, гр.Исперих. 

 По Национална програма за енергийна ефективност  през 2016 г. в Община 

Исперих  са санирани и въведени в експлоатация две многофамилни  жилищни 

сгради в ж.к ,,Васил Априлов”, град Исперих блок 1 и блок 3 с общо 182 

апартамента като общата стойност на безвъзмездното финансиране за тях е 2 049 

865 лв. Община Исперих е първата в областта с два приключени обекта по тази 

програма. През 2017 г. се очаква да започне  реализирането на още два проекта за 

саниране на бл.4 и бл.7 на ж.к. „Васил Априлов“, за които през 2016 г. има 

подписани договори.            

 В края на 2016 г., на 9.12.2016 г. Община Исперих подписа договор с 

Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014-2020“ за реализирането на 

проект „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на ПГСС „Хан Аспарух“, 

гр.Исперих, като изпълнението му следва да приключи до декември 2018 г. 

 През месец октомври 2016 г. беше внесен в ДФ „Земеделие“  проект по подмярка 

7.2 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 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 

 

4. Доизграждане на канализацията и ПСОВ в гр. Исперих и реконструкция на ВиК 

мрежата 

 През 2016 г. започна подготовката на проект „Изграждане на част от V-ти етап на 

канализационната мрежа на гр.Исперих“, по който ще се изградят още 3735 м нови 

битови колектори, с което ще се осигури 100 % свързаност на жителите на 

гр.Исперих. Финансирането ще бъде осигурено от МОСВ, чрез ПУДООС. 

 През изтеклата година беше подготвен и проект за реконструкция на външен 

водопровод от събирателна шахта при шахтови кладенци 2, 3 и 4 до ПС 

„Димитрово“, от ПС „Димитрово“ до разпределителна шахта на с.Тодорово с обща 

дължина 14 183 м, за който също се очаква финансиране от ПУДООС. От 

реконструирания водопровод ще се възползват общо 7023 жители на 8 села – 

Вазово, Китанчево, Печеница, Конево, Свещари, Тодорово и Яким Груево. 

           

 

5. Рехабилитация на уличната мрежа в населените места на общината и най-вече в 

гр. Исперих след приключване на дейностите по Интегрирания проект за 

водния цикъл на гр.Исперих  

 През 2016 г. със средства, осигурени от републиканския бюджет бяха 

ремонтирани 1200 м от ул. „Лудогорие“ в гр. Исперих. Сериозни суми от 

републиканския бюджет бяха насочени към подобряване на общинската пътна 

инфраструктура и уличната мрежа в няколко големи села на общината. С 
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близо 2 млн. лв. са ремонтирани 6750 м улици в с.Йонково, 5721 м в 

с.Лудогорци, 5965 м в с.Свещари и 390 м в с. Китанчево 

           През изтеклата 2016 г. беше възложена голяма обществена поръчка за разработване 

на технически проекти за ключови обекти в общината (централна градска част, улици в 

гр.Исперих, изграждане на Комплекс за социални услуги за възрастни хора в сградата на 

бившето общежитие, изграждане на Туристически информационен център, 

благоустрояване на обществени зелени площи чрез изграждане на спортни и детски 

площадки в гр.Исперих и селата, ремонт и мерки за енергийна ефективност на двете 

сгради на общинската администрация), с които да се кандидатства по Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 (подмерки 7.2 и 7.5), Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014-2020“, Инвестиционна програма за климата към Националния 

доверителен екофонд, МИГ Исперих  и др. 

            През 2017 г. общината ще има готовност да кандидатства с повече проекти за 

изграждане на зони за отдих и спорт в населените места на общината. Средства за такъв 

тип проекти са предвидени в новата Стратегия за местно развитие на МИГ Исперих. 

           СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА:  

Социалната програма на Община Исперих е резултат от политиката, провеждана 

както от общинската администрация, така и от държавните институции в продължение на 

много години. Тази политика е осъществявана в съответствие с редица нормативни, 

програмно-стратегически и планови документи.  

           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 2016 г. на територията на Община Исперих  продължават да функционират  

Дом за деца лишени от родителска грижа  „Лудогорие” с капацитет 18 места и 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, в който се предоставят 

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

 Преходно жилище; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания - 1; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания – 2. 

 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

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

девойки. Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител. 

Услугата  ПЖ за 2016г. е предназначена за:  

 Младежи и девойки над 16 годишна възраст, с дълъг институционален престой, 

за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до 

семейната среда; 

 Младежи и девойки, навършили 18 годишна възраст - до завършване на средно 

образование; 

 Младежи и девойки от общността, които са над 16 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. 

 

Услугата ПЖ е комплекс от дейности, насочени към: 

1. Подготовка на младежи и девойки за самостоятелен и независим живот след 

напускане на институцията;  
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2. Подготовка  за професионална и житейска реализация; 

3. Създаване на мрежа за социална подкрепа и постигане на социално включване;  

4. Превенция на настаняване в институция; 

5. Реинтеграция в семейна среда 

През 2016 г. услугата се е ползвала от 14 младежи и девойки. Напуснали 4 

младежи,  поради завършване на средно образование. През 2016г. в Преходно жилище има 

5 нови настанявания.  

До месец Декември 2016 г. в услугата работи екип от 5 социални работника. При 

необходимост потребителите на услугата се консултират от психолога в  КСУДС 

„Лудогорие” и други специалисти от общността. 

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

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

места, която  предлага подкрепа на деца и родители за  преодоляването на различни 

проблеми в съвместния им живот, подобряване на родителските умения и създаване на 

благоприятна семейна среда.  

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на 

живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални 

услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни до всяко дете в риск и 

неговото семейство. 

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. 

  

    През 2016г. Центърът за обществена подкрепа към КСУДС ”Лудогорие”, гр.Исперих 

работи по следните направления: 

 Подкрепа на деца-жертви на насилие и техните семейства; 

 Превенция на отклоняващо се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо 

се поведение; 

 Психологическа подкрепа; 

 Деинституциoнализация и реинтеграция на деца от специализирани институции; 

 Превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от 

отпадане от училище и техните семейства; 

 Превенция на изоставянето; 

 Оценка на родителския капацитет; 

 Оценка на риска; 

 Логопедични услуги 

           За предоставяне на услугата ЦОП е осигурен екип, състоящ се  от трима социални 

работника, един педагог и един психолог. От месец октомври в екипа има и логопед. През 

2016г. услугите на ЦОП са ползвали 67 потребители.  

           През 2017 г. предстои община Исперих да кандидатства с проект по процедура на 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 

„ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА”,  

Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ за ремонт, обзавеждане и 

оборудване на съществуващия ЦОП на стойност 100 хил. лв. 

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/ МЛАДЕЖИ БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 1 

        
   Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 

/ЦНСТД/МБУ/ е социална услуга – резидентен тип, която осигурява жизнена среда за 

пълноценно развитие на деца, изведени от семействата им. Тя предоставя  комплекс от 

дейности, съобразени с индивидуалните  потребности  на децата и насочени към 
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развиване на социална 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 с капацитет 

12 деца и е предназначена за деца и младежи без увреждания на възраст от 3 до 29 години. 

Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТД/МБУ-1 само в изключителни 

случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри. 

        През 2016г. в ЦНСТД/МБУ-1 настанените потребители с административна заповед от 

Д”СП” гр.Исперих са 12.  

        Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТД/МБУ-1 се състои от 4 социални 

работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 

психолог и 1 домашен помощник. 

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител.  

  

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/ МЛАДЕЖИ БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 1 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 2 

/ЦНСТД/МБУ/ е социална услуга – резидентен тип, която осигурява жизнена среда за 

пълноценно развитие на деца, изведени от семействата им. Тя предоставя  комплекс от 

дейности, съобразени с индивидуалните  потребности  на децата и насочени към 

развиване на социална компетентност 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  ЦНСТД/МБУ- 

2 е с капацитет 12 деца. 

Към края на 2016 г. услугата е предназначена за деца на възраст от 11 до 18 години, 

като в някои случаи, по преценка на настаняващия орган, се допуска настаняване на деца 

на възраст не по-голяма от 20 години. Те се настаняват при условия и ред, определени в 

Закона за закрила на детето.  

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник - екипен ръководител   

В края на периода услугата се ползва от 11 деца. 

Екипът по предоставяне на услуга ЦНСТД/МБУ-2 се състои от 4 социални 

работника, 1 психолог и 1 домашен помощник с необходимата професионална 

квалификация за работа с деца. През месец март целият екип премина обучение на тема: 

”Превенция на употребата на наркотични вещества” и ”Превенция на насилието над 

децата.Техники за пряка работа с деца. Арт терапията и музикотерапия. Превенция на 

употребата на наркотични вещества.”. 

         От 2016 г. в гр. Исперих се предоставя и услугата Дневен център за деца и/ или 

възрастни с увреждания с капацитет 30 места. Тя е разкрита на 01.12.2014 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” . 

Дневен център за деца и/ или възрастни с увреждания е социална услуга за 

предоставяне на дневни грижи, мобилна почасова услуга за деца до 18 години и техните 

семейства, младежи до 29 години, ползватели на социалната услуга Център за настаняване 

от семеен тип за деца и младежи  с увреждания и възрастни потребители от общността. 
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 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 05.01.2015г. 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. 

             Предоставянето на двете услуги стана възможно след реализирането на Проект 

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

територията на община Исперих - Център за настаняване от семеен тип  и Дневен 

център за деца с увреждания" на стойност 1 091 659,20 лв. по мярка 321 “Основни услуги 

за населението и икономиката в селските райони” на ПРСР 2007-2013г. 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. 

   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. 

От 01.01.2016 г. стартира работата на новоназначения екип по приемна грижа, 

състоящ се от двама социални работници.  

На 01.09.2016 г. е подписан  Анекс към партньорското споразумение за въвеждане 

на нов областен модел спрямо, който остава един социален работник. 

            На територията на Община Исперих към месец декември 2016 г. има 14 действащи 

приемни семейства, в които са настанени 12 деца. 

        Домашен социален патронаж в гр. Исперих предоставя социалните 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 заявяване на ТЕЛК; 

 Други. 

През 2016 год. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 231 лица при 

капацитет 500. ДСП – Исперих през 2016 г. предоставя услугата доставка на храна в град 

Исперих и селата Лъвино, Къпиновци, Подайва, Духовец и Китанчево. 

 През 2016 г. Община Исперих реализира дейности по социална услуга 

„Обществена трапезария” на 93 лица при капацитет 90 места. ДСП предостави храна за 

обяд, включваща супа, основно ястие и хляб през периода от 01.01.2016 – 30.04.2016 год.   
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 През отчетния период Община Исперих реализира и дейности по социална 

услуга „Топъл обяд” за периода от 01.07.2016 до 30.12.2016 г., финансирана по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, операция 

„Осигуряване на топъл обяд“ за 96 лица при капацитет 90. 

 До 29.02.2016 г. Община Исперих беше  партньор на АСП в изпълнение на 

Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014–2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови 

алтернативи”, дейност „Личен асистент”. 

Целевите групи по Проекта бяха: 

1. Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

2. Хора над  65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 

3. Семейства на деца с увреждания; 

4. Самотноживеещи тежко болни лица. 

Общата цел беше подобряване достъпа не само до социални, но и до здравни 

услуги на хората с увреждания. 

По Проекта бяха назначени 108 лични асистенти, които обгрижваха 116 

потребителя. Проекта беше на обща стойност 353 302,12 лв. 

 В края на 2015 г. беше подписан Договор №BG05M9OP001-2.002-0158-С001 от 

16.12.2015г, между Община Исперих  и МТСП за изпълнението  на Проект 

BG05M9OP001-2.002-0158 – С001 „Алтернатива за независим живот“ по Процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 

„Независим живот“, което започна през февруари 2016 г.  

Проекта се реализира за период от 21 месеца на обща стойност 500 000 лв. 

По проекта е създаден "Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда", към който са назначени 50 лични 

асистенти и 20 домашни помощници, които  предоставят социална услуга в общността на 

потребители от целевата група в домашна среда.  

Към създадения Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване 

в общността или в домашна среда са назначени експерти - 1 психолог, 1 социален 

работник и един медицински специалист - почасово, които оказват психологическа 

подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала предоставящ социални 

услуги. 

         Община Исперих реализира в период от 01.02.2016 г. до 31.07.2016 г.  

Проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.  

 По проекта бяха включени 70  младежи до 29 год. на длъжност „Общ работник“  и 

„Чистач /хигиенист“ в 22 населени места на територията на Община Исперих.  

 Обща стойност на проекта: 215 334,00 лв. 

 

        През 2016 г. по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания” в Общинска администрация – Исперих продължи трудовата си заетост  едно 

лице, назначено на  длъжност „Технически сътрудник”. 

 От 17.10.2016 г до 31.03.2017 г. Община Исперих изпълнява Регионална 

програма за заетост, по която са назначени 14 лица на 8 часов работен ден за период от 

5,5 месеца на длъжност „общ работник“, които работят по утвърден график и 

разпределение в съответствие с природо – климатичните условия.  

Дейностите по Програмата са насочени към подобряване състоянието на улиците, 

парковете за отдих, зелените площи и гробищните паркове в гр. Исперих.  

   Общата стойност на проекта е 40 451 лв.  

        През 2016 г. по Национална програма „Старт на кариерата” в Общинска 

администрация – Исперих са назначени 2 лица за срок от 9 месеца. 
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            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”. 

 През 2016 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 

31.12.2017 г. 

            Община Исперих има много добре развити социални услуги за деца и младежи, но 

все още не предлага достатъчно такива за възрастни хора. Имайки предвид това 

ръководството на общината възложи проектиране за изграждане на Комплекс за социални 

услуги за възрастни хора в сградата на бившето общежитие в гр. Исперих. Комплексът ще 

включва два Дневни центъра за възрастни хора и хора с увреждания, както и два Центъра 

за настаняване от семеен тип на възрастни хора и хора с увреждания. Предвижда се 

кандидатстване с проект през 2017 г. по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ 

             

       ОБРАЗОВАНИЕ:  

 

       На територията на Община Исперих от лятото на 2016 г. функционират вече девет  

общински училища – две средни и седем основни. От м.август 2016 г. Професионална 

гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ в гр. Исперих от държавна стана общинска 

Шест от основните училища са  средищни. До всички средищни училища е осигурен 

безплатен транспорт за ученици и учители. Отрицателната демографска статистика води 

до съществуването на паралелки с минимален и под минималния брой ученици.  

        В община Исперих функционират 20 детски градини и едно Обединено детско 

заведение. В град Исперих работят три ЦДГ и едно ОДЗ. Другите 17 детски градини са по 

селата. Основен проблем за общината е все по – бързото обезлюдяване на селата и 

претоварване на групите в градските детски градини. През 2016 г., поради 

невъзможността за формиране на групи, са закрити три детски градини - ДГ “Васил 

Левски“ с. Печеница, ДГ “Момина сълза“ с. Малко Йонково и ДГ “Щастливо детство“ с 

.Духовец. Децата от закритите учебни заведения са насочени към най-близките детски 

градини, които се оформят като средищни градини. 

 

 

     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 ранното отпадане на учениците от 

образователната система. За преодоляване на тази отрицателна тенденция в  училищата на 

територията на община Исперих се изпълняват  Училищни стратегии за превенция на 

отпадането  от училище, в които са заложени няколко основни приоритети: 

 учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности; 

 да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и 

работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в 

демократичното гражданско общество; 

 да развиват творческите си заложби и способности; 

 училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за 

всички деца, подлежащи на задължително обучение. 

    През изминалия период, по данни на директорите, децата и учениците в риск от 

отпадане от училище в общината са 158. Част от тези деца са насочени към МКБППМН, а 
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друга част към ЦОП за оказване на съдействие и превантивна помощ за преодоляване на 

риска от отпадане от училище. С цел задържане, намаляване на дела на преждевременно 

напусналите училище  и повишаване на мотивацията за участие в училищния живот, във 

всички училища от общината се провеждат допълнителни извънкласни и извънучилищни 

дейности за осмисляне на свободното време на учениците  по проект „Твоят час“ на МОН. 

     1.2.Политики спрямо слетите и маломерните паралелки 

     Отрицателната демографска статистика и миграционните процеси са основните 

причини за намаляване на броя на децата и учениците, за  утвърждаване на маломерни и 

слети паралелки и за недобрата пълняемост на групите и паралелките в ДГ и училищата в 

община Исперих.  

      1.3.Решаването на проблемите  на деца, за които българския не е майчин   

       Недоброто владеене на български език е често срещан проблем сред учениците, за 

които българският език не е майчин. Този дефицит е предпоставка за редица други 

проблеми – затруднена комуникация и социализация, невъзможност да бъде усвоен 

преподавания материал и повишен риск от преждевременно напускане или отпадане на 

ученици от образователната система.  

          С цел решаването на тези проблеми, преподавателите по детските градини и 

училищата организират и осигуряват: 

 допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона 

 допълнителни модули за деца, които не владеят български език  

 консултации по учебни предмети 

       През 2016 г. приключи изпълнението на проект „Превенция и реинтеграция на деца в 

риск в Община Исперих“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2, 

финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 

– 2014, на обща стойност 225 391 евро за период от 22 месеца. 

       Проектът се реализира в осем детски градини на територията на Община Исперих - 

ЦДГ "Щастливо детство" в град Исперих, ЦДГ "Мечо Пух" в град Исперих, ЦДГ 

"Слънце" в град Исперих, ЦДГ "Радост" село Подайва, ЦДГ "Щастливо детство" село 

Китанчево, ЦДГ "Братя Грим" село Тодорово, ЦДГ "Кокиче" село Вазово и ЦДГ "Момина 

сълза" село Райнино.  

          В проекта бяха обхванати деца в риск от 3 до 6 годишна възраст от осем детски 

градини в общината. Образователните дейности, предвидени в проекта, включваха 

разнообразни методи за предучилищна подготовка, иновативни средства и елементи на 

неформалното образование, с които се целеше насърчаване на развитието на по-добри 

социални,  комуникативни и езикови умения при деца, говорещи различен от българския 

език 

          В  края на 2016 г. беше одобрен и проект „Образователна интеграция на учениците 

от етническите малцинства в община Исперих“ по ОП “Наука и образование за 

интелигентен растеж“. С предвидените проектни дейности се цели решаване на ясно 

идентифицираните проблеми на учениците от етническите малцинства, както и 

подобряване на качеството на образование, възпитание и равноправна интеграция в 

община Исперих. 

     1.4. Интегриране на деца със СОП 

      По данни на директорите в началото на учебната 2016/2017 г. децата със специални 

образователни потребности, интегрирани  в училищата са 69 и са с 1 по-малко от 

предходната 2015-2016 година. На 44 деца допълнителната подкрепа се предоставя от 

специалистите на РЦПППО, а на останалите 25 деца ОУ “Васил Априлов “ осигурява 

подкрепа по проект “Включващо обучение“ на МОН. 

      В ПГСС “Хан Аспарух“ 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, професията – работник в хранително-вкусовата 
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промишленост, а специалността –  хранително-вкусова промишленост. Архитектурно 

адаптирани за хора с увреждания са само училищата. Необходимо е изграждане на 

достъпна среда и  в детските градини. 

 

            ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:  

 

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, бързата реакция към 

заплахи по отношение на здравеопазването, към здравната промоция и профилактика. 

Здравното обслужване на населението  се осъществява от лечебни  заведения за 

болнична и извънболнична помощ. 

1. Болнична медицинска помощ 

„МБАЛ - Исперих” 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. Оборудвано е с 

модерна апаратура и медицинска техника. 

2. Извънболнична медицинска помощ 

2.1. Амбулатории за първична медицинска помощ 

 Амбулатория за първична медицинска помощ  индивидуална практика - 8 

 Лекарски практики по дентална  медицина: 

o на индивидуална практика - 11 

o на групова практика – 1 

2.2. Специализирана извънболнична медицинска помощ 

 Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика - 

14 

 МЦ  „Медика – 2009”  ЕООД - 1 

 Медико - диагностична лаборатория  - 1 

 Медико - техническа лаборатория   - 2 

2.3. Спешна медицинска помощ. 

На територията на община Исперих  функционира  Филиал за спешна 

медицинска помощ, в който работят 2 лекари и 10 фелдшери. 

В детските градини и училищата на територията на Община Исперих са обособени 

и оборудвани 33 здравни кабинети, в които работят 8 медицински сестри и 6 фелдшери.  

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.  

През 2016 г. в Община Исперих с Решение на ОбС е разкрита Детска млечна 

кухня с дейност „Кетъринг“ към яслени групи в Детска градина „Първи юни“ – база 2 с 

капацитет до 300 порции дневно. Кухнята предлага храна за обяд на неорганизиран 

контингент от деца на възраст от 10 месеца до 3 години, които се отглеждат в домашни 

условия.  

През 2016 г. беше прехвърлена на държавата собствеността на сградата на Филиала 

за спешна медицинска помощ в гр.Исперих. Очаква се през новия програмен период 

Министерство на здравеопазването да реализира по ОП „Региони в растеж“ проект за 

ремонт и оборудване на центровете за спешна медицинска помощ. 

Политиката на общината ще бъде насочена изцяло към човека, неговите здравни и 

социални потребности – за да получи помощ тогава, когато има нужда, в максимално 

добри условия при гарантирано финансиране. 
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            ЕКОЛОГИЯ: 

Една от основните цели на общинската политика за опазване на околната среда е 

подобряване качествата на околната среда чрез подобряване качествата на водата, въздуха 

и почвата. Осъществяването на тази цел може да стане чрез прилагането на мерки, които 

ще подобрят екологичната обстановка в зависимост от териториалния обхват на 

увреждането, обхвата на засегнатато население, концентрацията на замърсяването и 

степента на вредност за човешкото здраве и природата.  

 

             Мярка 1. Почистване на замърсени терени, сметосъбиране и преработка на 

отпадъците 

 Рекултивация на замърсените терени на закрити депа за твърди битови и 

строителни отпадъци  

С подписването на Договор № 10612/02.09.2015 г. по ПУДООС започна 

изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за 

битови отпадъци в ПИ 000106 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих” на 

стойност 912 323.54 лв. Той има за цел поетапно извършване на техническа и 

биологична рекултивация на депо за битови отпадъци в землището на с.Лъвино. 

През 2015 г. приключи първият етап от проекта – техническа рекултивация, а в 

периода 2016 - 2018 г. е предвидено да приключи и вторият етап – биологичната 

рекултивация на депото. До момента площта е затревена и засадена с дръвчета и 

храсти. Миналата година е окосена веднъж, предстои да бъде окосена  и тази 

година. 

 

 Изграждане на компостиращи инсталации за зелени отпадъци и такива 

за биоразградими отпадъци от домакинствата  

През 2016 г. започна подготовката на съвместен проект със 7-те общини от 
Разградска област по процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана 
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна 
ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Във връзка 
с това беше разработена и Програма за управление на отпадъците в 
Община Исперих за периода 2016-2020 г.  

           Мярка 3. Подобряване качеството на живот на населението 

 

  Осигуряване на  качествена питейна вода и достатъчно вода за 

промишлени нужди 

През 2016 г. започна подготовката на проект „Изграждане на част от V-ти 

етап на канализационната мрежа на гр.Исперих“, по който ще се изградят 

още 3735 м нови битови колектори, с което ще се осигури 100 % 

свързаност на жителите на гр.Исперих. Финансирането ще бъде осигурено 

от МОСВ, чрез ПУДООС. 

През изтеклата година беше подготвен и проект за реконструкция на 

външен водопровод от събирателна шахта при шахтови кладенци 2,3 и 4 

до ПС „Димитрово“, от ПС „Димитрово“ до разпределителна шахта на 

с.Тодорово с обща дължина 14 183 м, за който също се очаква 

финансиране от ПУДООС. От реконструирания водопровод ще се 

възползват общо 7023 жители на 8 села – Вазово, Китанчево, Печеница, 

Конево, Свещари, Тодорово и Яким Груево. 

              

        ТУРИЗЪМ: 

Природните дадености на община Исперих и запазеното културно-историческо 

наследство са възможност за привличане на инвестиции в един нов и нетрадиционен все 
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още за региона отрасъл на икономиката – туризма. Предлагането на туристически услуги 

може да стане осезаема икономическа опора за община Исперих. От една страна следва да 

се поощрява развитието на селския и екологичния туризъм, особено в селата в близост до 

НАР „Сборяново“ – Свещари и Малък Поровец, а от друга страна да се подобрят 

възможностите за развитие на културен и поклоннически туризъм с цел привличане на 

повече туристи и увеличаване на престоя им в общината. 

Реализацията на тези цели е свързана с прилагането на цялостен пакет от мерки и 

действия. 

        През 2015 г. Община Исперих успешно приключи реализирането на проект 

„Исперих-Разград-Попово: Път на древни култури и традиции” (Договор 

№BG161PO001/3.2-03/2012/001) съвместно с общините Разград и Попово, финансиран по 

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ на стойност 481 830, 24 лв. 

Целта на проекта беше да се създаде регионален туристически продукт, основан на 

природното, културно и историческо наследство на трите общини и постигане на по-

висока ефективност на регионалния маркетинг, посредством прилагане на интегриран 

подход. През 2016 г. продължи рекламирането на създадения туристически продукт 

съвместно с партньорите от Разград и Попово чрез публикации в туристически издания – 

сп. Туризъм и отдих, в. Движение, туристически пътеводител на български и английски 

език „50 непознати места, които да посетите през 2016 г. Исторически музей Исперих 

участва в международна туристическа борса „Ваканция и Спа Експо“ в гр.София през 

февруари 2016 г., където имаше възможност да разпространи част от материалите, 

изработени по проекта. 

          През 2016 г. във връзка с променените изисквания за кандидатстване по ОП 

„Региони в растеж 2014-2020 г.“ за развитие на туристическите атракции, община 

Исперих възложи актуализиране на техническия проект за АР „Сборяново“. Очаква се 

през втората половина на 2017 г. да бъде обявен прием на проекти и общината трябва да 

има готовност да кандидатства. Едва след реализирането на този мащабен проект за 

подобряване на туристическата инфраструктура в общината ще стане възможно по-

нататъшното развитие на туристическия й потенциал.   

        През 2016 г. Община Исперих възложи разработването на проект за изграждане на 

Туристически информационен център в гр.Исперих, в двора на бившето училище 

„Хр.Ботев“, който да поеме събирането и предоставянето на актуална туристическа 

информация, както за обектите на културно-историческото и природно наследство, така и 

по отношение на обслужващата сфера – настанителна база, заведения за хранене и 

развлечения и др. Финансиране ще се търси по подмярка 7.5 на Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. 

        В новата Стратегия за местно развитие за периода 2016-2020 г. на СНЦ МИГ- 

Исперих, разработена с помощта на експерти от общината, по мярка 7.4 и мярка 21 са 

предвидени редица възможности за проекти, насочени към: 

 създаване на зона за продажба на местни земеделски и неземеделски продукти на 

туристи, в зони, в които преминава  туристическият поток, включително и чрез 

закупуване на мобилни конструкции за временни пазари на производители. 

 валоризация на наследството чрез участие на местната общност в разработване на 

туристически маршрути, организиране на временни изложби и събития, насочени 

към туристи, подготовка на учебни материали за посетители на територията.   

 

 КУЛТУРА И СПОРТ:  

            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. Активно 
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работят: Читалище „Нов живот 1940“ – с.Конево – една група за автентичен фолклор с над 

6 отличия от събора в Копривщица; Самодейни колективи при НЧ „Наука 1937“ 

с.Тодорово и НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево; Читалище ,,Рома-Вазово” –  Младежка 

танцова група. В Читалище „Съзнание 1891“ – гр. Исперих продължават активно 

дейността си самодейните колективи - Танцова формация ,,Исперихче”, Балетна формация 

,,Форте”, Детска вокална формация ,,Теменуга”, Смесен хор за туристически и 

патриотични песни ,,Лудогорско ехо”, Група за народни песни ,,Ахинора”,  Детска група 

за народни песни, Клуб ,,Бит и традиция”, Театрална група ,,Веселяци”, Оркестър ,,Жен –

Шен”, Школа по пиано, Школа по изобразително изкуство, много от тях с награди и 

отличия от национални и международни фестивали, както и участия в самостоятелни 

концерти по повод Национални празници. Останалите 20 читалища развиват своята 

дейност предимно отбелязвайки селищни, религиозни и национални празници. 

         Към 22-те читалища в Исперихска селищна система функционират и библиотеки, 

като единствено в читалище „Рома“ - Вазово няма обособена такава, поради неудобството 

на сградата, в която се помещава читалището. Към читалище „Съзнание 1891“ - Исперих 

не функционира такава, поради наличието на Централна общинска библиотека. 

 

        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. 

        Масовият спорт, спортът в училище, детско-юношеския спорт и състоянието на 

спортно-материалната база в общината са необходими и задължителни компоненти в 

управленската програма. 

         Приоритетите в областта на спорта са насочени главно към: 

 създаване на по-добри условия за развитие и ресурсно осигуряване на 

спортове, даващи облика на община Исперих – през 2016 г. от общинския 

бюджет е осигурена субсидия на стойност 32 000 лв. за девет спортни клуба, 

развиващи дейност на територията на общината: ВК „Хан Аспарух“, СК 

„Адреналин в кръвта“, Колоклуб „Димитровец“, Училищен спортен клуб 

„В.Априлов“, СК по вдигане на тежести „Исперих“, ФК „Стара сила“, Ст. 

селище, ФК „Левски“, с.Подайва, ФК „Арсенал“, с.Лъвино, ФК „Стрела“, 

с.Тодорово 

 ремонтиране и модернизиране на спортно-материалната база и 

усъвършенстване организацията на нейното поддържане и ползване – със 

средства от републиканския бюджет беше направен основен ремонт на 

физкултурния салон на ОУ „Христо Ботев“ на стойност 55 704 лв.. 

 поетапно изграждане на нови открити спортни площадки с фитнес уреди на 

открито в Исперих и големите населени места в общината – през 2016 г. е 

възложено проектиране за изграждане на зони за отдих в гр. Исперих и десет 

населени места на общината, където освен детски съоръжения, ще се поставят 

и уреди за фитнес, които да бъдат общодостъпни. 
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 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане на  Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Исперих за 2016 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

 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     
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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: 
 

        1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския 

план за развитие на Община Исперих за 2016 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Кмет. 

 Докладната е разгледана на заседание на всички  постояните комисии. 

 Моля, Председателите за становище. 

 Заповядайте г- жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 24.04.2017 г. от 

16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 24.04.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

24.04.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   
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        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване». 

 На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 

24.04.2017 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и 

туризъм». 

 На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

24.04.2017 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Нурула. 

 

 Хамди Нурула– Председател на ПК по « Предотвратяване и установяване 

конфликт на интереси». 

 На заседание ПК по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси” 

проведено на 24.04.2017 г. от 16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

             

         Резултати от гласуването: 
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Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Желаещи да вземат отношение или изкажат становище по докладната записка и 

проекто решенията. 

 Заповядайте г-жо Саар. 

 

 

 

 Айше Саар – общински съветник от политически представената група на 

ДПС. 

 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет, 

  

 От името на политически представената група на ДПС отправяме искане към 

Кмета на Община Исперих на следващо заседание да ни представи в писменна форма  

информация за :  

 1. В момента колко действащи проекта и програми има в Община Исперих и кои 

участвата в екипите? 

  Питането ми е свързано и с това, ние като общински съветници да имаме 

информация за изпълнението им.         

Благодаря. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Има ли други желаещи да вземат отношение. 

Няма. 

 

За протокола в залата е вече г-н Венелин Вутов. Присъстващите общински 

съветници в настоящия момент са 28. 

         Моля, колеги общински съветници да преминем към гласуване. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 306 
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 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 2016 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 2016 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 нов и нетрадиционен за региона отрасъл на 

икономиката – туризма. 
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          По данни на ТД „Бюро по труда” – Исперих 

икономическата конюнктура през 2016 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 периода се доближава до тези 

обявени през предходния период на 2015 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. 

           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, Варна 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 природо-климатичните особености 

в региона. Продължава  да се наблюдава  постоянна устойчивост на 

основните количествени показатели, характерни за региона, които 

не се повлияха сериозно от икономическата конюктура. 

           Запази се проявяващото се съотношение на трудовия 

пазар, с превес на предлагането над търсенето на работна сила. 

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 
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            Демографските процеси в района 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 в община Исперих е 9113 души.  

             РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦА към 31.12.2016 г. на 

територията на община Исперих е 18,3 %. Сравнено с края на 

предходния отчетен период, когато равнището на безработица е 

21,2%  то бележи намаление с 2,9 пункта, което е добър 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. В края на 

анализирания период нивото на безработица за страната е 7,95%. 

През отчетния период се запазва тенденцията на преобладаваща 

женска безработица. Към 31.12.2016г. броят на жените възлиза на 

737- 55.2 % от всички регистрирани. Безработните жени 

преобладават в групата без квалификация – 72,2 % спрямо общия 

брой на регистрираните жени, тези с основно и по – ниско 

образование са  67,6 % 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  77 – 3,6 % от всичко регистрирани, сред тях 50 – 64,9 % 

са жени /спрямо общия брой лица от рисковите групи/. 

        Относителният дял на младежите  до 29 години е 11,2% 

/236лица/ от всичко регистрирани, при 12,8%  за същия период на 

2015г. 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 – 365 лица – 24,4% 

от всички постъпили на работа през периода са младежи до 29г., 

при 30,5% за същия период на 2015г., 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 

1421 – 56,8% от общия брой регистрирани, води до трайна 

безработица и формиране на основен потенциал за включване в 

национални и други програми за заетост.              
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            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. За периода  

продължава да е водещ първичния пазар. Продължава успешно да се 

прилага програмата за лични асистенти , по схема на ОПРЧР , 

Проект «Нови възможности за грижа ». През периода се работи по 

сключените договори за заетост и обучение по схема  «Подкрепа за 

заетост», както и по  новата схема «Младежка заетост». 

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 през следващите месеци  на 2016г. с променливи 

амплитудни стойности. 

            Към 31.12.2016 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.    

             ВХОДЯЩИЯТ ПОТОК безработни лица през 2016 г. е общо 

2309 (в т. ч. новорегистрирани 2178 и 131 с възстановена 

регистрация), при 2592 за същия период на 2015г. Налице е 

намаление от 260 лица, с което е понижен темпа на прираста .    

            • Най-голям брой лица са освободени и регистрирани в 

Бюрото по труда от Сектор „Услуги” –  970 /44,5%/,  от отрасъл 

„Държавно управление” – 587 (27,9%), следван от отрасъл  

“Търговия и ремонт на автомобили“- 208 (9,6%).  

• Следващ по обхват е Сектор „Индустрия” – 289 /13,3%/, 

отрасъл “Преработваща промишленост” – 193 (8,9 %).  

• Следват групите на лицата с прекратени трудови 

правоотношения по инициатива на работодателите от Сектор 

„Аграрен”–294 /13,5%/, включващ селско и горско стопанство, лов 

и риболов. 

            През отчетния период 1497 безработни лица са 

постъпили на работа, при 1525 за същия период на 2015г. 

            Чрез посредничеството на ДБТ са устроени 1497 /1171 

на първичния пазар/ на работа при  1525 /889 на първичния 

пазар/, за същия период на 2015г. 

        Продължава за отчетния период най-голям да е 

относителният дял на  устроените на работа на първичния трудов 

пазар –78,2 % /58,3 % за същия период на 2015 г./,следван от 

тези по ПМЗ – 21,8% /41,4 % за същия период на 2015 г./ 

Обявените през 2016 г. свободни работни места (СРМ) общо на 

първичния  и вторичния трудов пазар са 1083  при 1206 за същия 

период на миналата  година.  
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       Спрямо аналогичния период на предходната година се 

наблюдава намаление на общо обявените в ДБТ СРМ със 123 (11,4%). 

Въпреки продължаващия процес на затихваща рецесия, местния 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. За 

разлика от предишните периоди, не оказват съществено влияние 

действащите схеми по ОП”РЧР”, основно  схема «Обучение и заетост  

на младите хора», както и по схема „Младежка заетост”. С най-

голяма тежест по отношение на заетост за периода и за следващия 

период ще бъде първичния пазар и с различна амплитуда, в 

положителни стойности ще се прилагат  новите схеми по ОПРЧР 

2014-2020» и други програми за заетост, заложени в НПДЗ 2016г.  

       Тази тенденция ще се запази и в бъдеще. 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 са: 

земеделски фирми като “Агротайм” ООД, “Караджа ФАГ” ООД и 

водещите земеделски кооперации, ЗПК “Хан Аспарух” гр.Исперих, 

“Агротида” ООД, ЕТ “Салимет” с.Делчево и др., с доказан 

потенциал, фирми от строителния бранш, в лицето на «БРУДА» ООД , 

«Пашев и синове» 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 2016г. са 752, при 939 за същия период на 

2015г.  

           Спрямо аналогичния период на 2016 г. се наблюдава 

несъществено увеличение със 187 места (24,9%). Относителният им 

дял в общата съвкупност на обявените в БТ СРМ е 69,4 % при 77,9%  

за периода на 2015г. 

                   

Заявени СРМ през  2016г. 

Показатели I 

 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общо 

Заявени СРМ 171 83 60 118 177 56 93 59 80 66 85 35 1083 

На първичен пазар 40 68 50 98 170 50 63 27 78 30 53 25 752 

По насърчителни 

мерки 

0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 22 0 30 

Програми за заетост 131 15 10 15 7 6 27 32 2 36 10 10 301 
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Преобладаващо търсене на труд на първичния пазар през  2016г. 

 

Фирми, предприятия, обявили над 5 

СРМ 

СРМ Вид   

собственост 

професии 

ООД «Агротайм » гр.Исперих 69 частна селскостопански 

работници 

«Мелиса текстил»  ООД 45 частна шивачки 

 «Фешън-91»гр.Разград 10 частна шивачки 

«Агро Кай» ЕООД гр.Исперих 9 частна механизатори 

  ЕТ «Лейбер» с.Старо селище 14 частна механизатори 

ЕТ «Салимет» с.Делчево 27 частна механизатори 

Община Исперих 102 общинска Лични асистенти 

Община Самуил 115 общинска Лични асистенти 

«Фактори 2» гр.Разград 30 частна шивачки 

Най-търсените професии от работодателите през периода са:  

- селскостопански работници, в т.ч механизатори; 

- шивачки 

-     лични асистенти. 

       Обявените свободни работни места на вторичния трудов 

пазар (по програми и мерки за заетост) през анализирания период 

са 331. За същия период на миналата година техният брой е 267, 

налице е увеличение с 64 СРМ. Делът им възлиза на 30,6% от общия 

брой обявени СРМ, при  22,1% за същия период на предходната 

година, което показва теннденция за периода на повишаване делът 

на обявените места на вторичния пазар.  

       По форма на продължителност на трудовия договор, основно 

заявените СРМ са със срочен характер.  

        1.  Активна политика по заетостта                                                                                                                                                             

           Посредническите услуги на ДБТ – Исперих са насочени 

към 638 фирми, /при 647 за периода на 2015 г., от които 21 

държавни, 577 частни и 19 общински. 

           Новокартотекирани са 18 работодатели  за периода на 

2016г. 

           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.            

          Броят на лицата, устроени на работа със съдействието 

на ДБТ е  1497 и съставлява 100% от постъпилите на работа общо 

през анализирания период.  

В т.ч.ОП РЧР 90 21 20 15 2 6 26 23 1 1 3 10 218 
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          През аналогичния период на 2015 г. относителният дял 

на устроените със съдействието на ДБТ от всички постъпили на 

работа е 100%, определено на база 1525 устроени, т.е. налице е 

запазване и повишаване ефективността на трудовото посредничество 

и активност при разкриване и усвояването на работните места, в 

т.ч. алтернативни. 

         Към 31.12.2015 г. е  проведена 1 обща трудова борса на 

територията на ДБТ-Исперих.. 

          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 31.12.2015г. има 185 консултирани  безработни 

лица по подадени заявки в европейската мрежа за заетост. 

        

 

  2. Професионално  ориентиране и обучение на възрастни  

      

2.1. Професионално ориентиране 
 

       През  2016 г. 283 търсещи работа лица са получили 

индивидуално професионално информиране и консултиране. В групови 

форми за професионално ориентиране за периода на 2016 г. са 

включени 270 лица и 172 в Ателие за работа. 

2.2. Обучение на възрастни  

 В обучение за възрастни през периода има 1  включено безработно лице, няма 

завършили започнало обучение. 

 

3. Мерки за заетост и обучение 

    3.1. Мерки за стимулиране на безработните лица. 

Насърчаване на безработните към самостоятелна заетост /чл.47 от 

ЗНЗ/. 

       През  2016 г. в  «Дирекция Бюро по труда» гр.Исперих има 

сключен 1  договор.   

Насърчаване на безработните към самостоятелна заетост /чл.49 от 

ЗНЗ/. 

       През 2016 г. в  «Дирекция Бюро по труда» гр.Исперих няма  

сключени договори за развиване на самостоятелна стопанска 

дейност. 

   3.2. Мерки за стимулиране на работодателите.      

   Насърчителни мерки за работодателите. 

   Насърчаване на работодателите да наемат безработни до 29 

годишна възраст на пълно работно време /чл.36/1 от ЗНЗ/ и 

младежи до 29 годишна възраст с трайни увреждания, вкл. 

военноинвалиди, както и младежи от социални заведения /чл.36/2  

от ЗНЗ/. 

       По чл.36 ал.1 от ЗНЗ през 2016г. са проведении четири 

процедури, сключени са 8 договора с  обявени 9 СРМ, насочени и 

включени в заетост са 9 безработни лица .  

      По чл.36а от ЗНЗ през  2016 г. няма сключени  договори. 
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      По чл.36 ал.2 от ЗНЗ през   2016 г. няма движение, поради 

липса на бенефициенти.  

      Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица за 

придобиване на професионална квалификацияи/или стажуване на 

безработни младежи до 29 години /чл.41 от ЗНЗ/. 

       По чл.41 от ЗНЗ през 2016 г. има 1 сключен договор с 1 

РМ,  включено в заетост  1 безработно лице. 

       По чл.41 а от ЗНЗ през  периода на 2016 г.  няма сключени 

договори. 

     Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица за 

придобиване на професионална квалификация чрез стажуване и/или 

чиракуване /чл.46/. 

      По чл.46 от ЗНЗ през анализирания период на 2016 г. няма 

сключени договори. 
       По чл.50 от ЗНЗ за 2016г. е сключен  1  договор с  обявени  2 СРМ, 

насочени и включени в заетост са 2 безработни лица. 

     Насърчаване на работодателите да наемат безработни на 

непълно работно време /чл.51 от ЗНЗ/. 

       По чл.51 от ЗНЗ за 2016г. няма нови договори .  

    Насърчаване на работодатели да наемат безработни с трайно 

намалена трудоспособност (чл.52 от ЗНЗ). 

       По чл.52  за  2016 г. няма сключени договори. 

     Насърчаване на работодатели да наемат безработни самотни 

майки или майки с деца до 3 годишна възраст  (чл.53 от ЗНЗ) и 

майки с деца  от 3 до 5 годишна възраст  / чл.53а от ЗНЗ/. 

        По чл.53а  от ЗНЗ за 2016 г . са  сключени  3 договора с  

обявени 3 СРМ, насочени и включени в заетост са 3 безработни 

лица. 

    Насърчаване на работодатели да наемат безработни изтърпели 

наказание “лишаване от свобода”  (чл.55 от ЗНЗ). 

       По чл.55 от ЗНЗ няма движение за 2016г. . 

     Насърчаване на работодателите да наемат лица, за чиракуване 

и обучаване от наставник /чл.55г/. 

        По чл.55г. от ЗНЗ  за анализирания период на 2016 г. е 

сключен  1 договор, включено в заетост 1 безработно лице, 

обучавано от един наставник . 

     Насърчаване на работодатели да наемат безработни жени над 

50 и мъже над 55 години  (чл.55а от ЗНЗ). 

       По чл.55а от ЗНЗ  за 2016 г. сключени са 7 договора с  

обявени 7 СРМ, насочени и включении в заетост са 7 безработни 

лица. 

     Насърчаване на работодатели да наемат продължително 

безработнилица (чл.55в от ЗНЗ). 

       По чл.55в от ЗНЗ  за анализирания период на 2016 г. са 

сключени  4 договора и 4 безработни лица са включени в заетост . 

    Насърчаване на работодателите да осигуряват ежедневен 

организиран транспорт на наетите работници и служители (чл 57а 

от ЗНЗ). 

       През анализирания период на 2016г. няма движение по 

мярката.  

     Наблюдава се залилващ се  интерес към чл.36а и чл. 41  за 

шестмесечна заетост без последващ ангажимент  за работодателя.  
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     Запазва се тенденцията на повишено  търсене  на преференции 

по атрактивните мерки, като чл. 36, ал.1, 41, 46, 52, чл.55а,  

55в, чл. 53а,  които са свързани с изплащане на заплати и 

осигуровки и част от тях без последващ ангажимент към 

безработното лице и разкритото  работно място.  

       Увеличава се търсенето на преференции по чл.55а за 

включване на безработни лица над 50 години.  

 4. Програми за заетост и обучение   

 Програма "АХУ" 

     За 2016 година са сключени 2 договора: 1 с ДСП в община 

Исперих и 1 с ДСП в община Самуил с разкриване общо на 33 СРМ, 

38 безработни лица са включени в заетост като лични асистенти.  

    Национална програма „За заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”. 

    През  2016 година  работят  8 лица.  Сключени са   четири  нови  договора  и са насочени и 

включени в заетост  4 безработни лица.  

    Програма "Старт на кариерата" 

    През 2016 г. са действащи 2 договора с Община Исперих и Община Самуил, като по тях 

работят 3 младежи на новоразкрити 3 работни места.  

   Национална програма "Активиране на неактивни лица" 

    През 2016 г. са активни 2 договора, сключени през 2015 г.: с Община Исперих  с  1 работно 

място за младежки медиатор и при работодател АЗ с месторабота ДБТ Исперих - 1 работно 

място за  ромски медиатор. 

       Програма "КЛИО" 

    През  2016 г. е сключен 1 договор с Исторически музей – Исперих, разкрити са 3 работни 

места и 3 безработни лица са започнали работа. 

   Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица 
  

   През 2016 г. са работили 11 лица, сключени  са 5 нови  договора с работодатели от частния 

сектор и 6  безработни лица са започнали работа. В публичния сектор са работили през 2016 

г.  12 лица  по 2 договора, от тях 10 лица в аварийни дейности.  

   Изразходваните средства по програми са  295 934 лв. или  

97,29 % от план 304 169 лв.  Усвоените натури са 92, което е  

111,963 %  изпълнение на  плана  за 2016 г. /план – 103 натури/.  

 

      5.Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 

     По схема «Младежка заетост» са приети общо 107 заявки за 222 работни места. 

Одобрени са 65 заявки за 89 работни места, сключени са 55 договора за 75 работни места. 

Успешно завършили след проведено обучение и останали на работа при същия 

работодател са 51 лица. 
 

    Схема “Обучение и заетост на младите хора” 

    По схема  „Обучение и заетост на младите хора” при І-ви прием  са приети общо 3 заявки 

за 89 работни места. Одобрените заявки са 3 за 89 работни места, като 2 договора са с 

общините Исперих /70 работни места/ и Самуил /15 работни места/ и 1 договор с работодател 

от частния сектор /4 работни места/. Започнали работа по схемата са 95 безработни. При ІІ-

ри прием са приети  и входирани в деловодна система «Архимед»  11 заявки за 38 РМ, като 

всички работни места са с обучение ПК  - 23 бр. за професионално обучение и 15 бр. за 

ключова компетентност КК .  

    Схема “Обучение и заетост ” 

    По схема „Обучение и заетост”  – първа фаза  са приети, обработени и входирани в 

“Архимед” общо 45 заявки за 121 работни места, от които 109 работни места са за 

регистрирани лица от приоритетните групи.  
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    През втора фаза – І-ви прием  са одобрени за финансиране 19 заявки от работодателите за 

52 работни места, от които 50 са за лица от приоритетните групи. Сключени са 14 договора с 

работодатели и 38 лица са започнали работа. Два договора са подготвени за подписване  и 3 

договора са отказани от работодателите. 

II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от Общинския 

план за развитие 2014-2020    

 През 2016 г. водеща в изпълнението на ОПР беше новата визия – Инвестиции, 

Стабилност, Просперитет, Екологологичност, Растеж, Идентичност и Хармоничност 

(ИСПЕРИХ). Тя обобщава бъдещото състояние на община Исперих като място с равни 

социални възможности, място за икономически дейности и за индивидуална изява, 

вдъхновена от духовните и културни ценности на местната общност.  

 Стратегическата роля (мисия) на община Исперих за осъществяване на визията за 

бъдещето на общината 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 

      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. 

     Приоритетните области най-общо представляват темите, които обосновават 

разпределението на финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия 

програмен период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно 

обвързани и подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на 

повече от една цел. Приоритетните области са съчетание от прецизно формулирани мерки, 

разкриващи какво точно трябва и може да се осъществи в общината. Различните мерки в 
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една или повече различни области са тематично свързани, за да се осигури по-голяма 

ефективност и синергия между очакваните от осъществяването им резултати. Мерките са 

отворени и следва да се конкретизират с допълнителни проекти през целия следващ 

програмен период. В този смисъл, въздействието на мерките не се изчерпва с 

дефинираните проекти в Програмата за реализация на ОПР. Мерките следва да насочват и 

всички останали инициативи в общината до 2020 г. 

        

      Приоритетна област 1. Фокуси на растеж 

      В рамките на приоритетната област се поставя акцент върху усвояването на 

предимството от локацията и осигуряването на предварителните предпоставки за 

икономическо развитие – инфраструктурни подобрения и осигуряване на привлекателни 

складови и производствени терени. Приоритетната област е пряко свързана с мерките от 

обхвата на област Ресурси и продукция, която предоставя механизми за развитие на 

сектор индустрия. Аналогична е връзката с област Наследство и туризъм, формулираща 

интервенциите свързани с туристическия отрасъл. 

      Пълното усвояване потенциала на представения фокус включва и 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. 

              През отчетния период в общината не са реализирани значими проекти, 

финансирани с европейски средства, с фокус към подобряване на градската среда и 

градския дизайн. Основните ремонтни дейности през периода са осъществени със 

средства от републиканския бюджет и собствени бюджетни средства. 

             През 2016 г. със средства, осигурени от републиканския бюджет бяха ремонтирани 

1200 м от ул. „Лудогорие“ в гр. Исперих и 1212 м от IV-токласен общински път Свещари-

Вазово-Райнино. Беше направен основен ремонт и на физкултурния салон на ОУ „Христо 

Ботев“. както и на здравната служба в с.Подайва.  

            Със собствени бюджетни средства и средства от републиканския бюджет беше 

ремонтирана и оборудвана Детска млечна кухня в сградата на ОДЗ „1-ви юни“, 

гр.Исперих. 

            Със средства от общинския бюджет беше извършен ремонт на здравна служба в 

с.Подайва и подменен водогреен котел на ОУ „В.Априлов“, гр.Исперих. 

            По Национална програма за енергийна ефективност  през 2016 г. в Община 

Исперих  са санирани и въведени в експлоатация две многофамилни  жилищни сгради в 

ж.к ,,Васил Априлов”, град Исперих блок 1 и блок 3 с общо 182 апартамента като общата 

стойност на безвъзмездното финансиране за тях е 2 049 865 лв. През 2017 г. се очаква да 

бъдат реализирани още два проекта за саниране на бл.4 и бл.7 на ж.к. „Васил Априлов“, за 

които през 2016 г. има подписани договори. 

           С реализиран проект по Националната кампания „За чиста околна среда – 2016”, 

организирана от Министерство на околната среда и водите и ПУДООС през 2016 г. се 

отчете ОУ „Христо Ботев“ в гр.Исперих. По проекта на стойност 4 969.00 лв. беше 

озеленен вътрешния двор на училището, бяха поставени пейки и кошчета за отпадъци, 

закупени бяха уредба с микрофони, мултифункционално устройство, лаптоп, както и 

соларни лампи, които са поставени на входа на училището. 

           В края на 2016 г., на 9.12.2016 г. Община Исперих подписа договор с Управляващия 

орган на ОП „Региони в растеж 2014-2020“ за реализирането на проект „Основен ремонт, 

оборудване и обзавеждане на ПГСС „Хан Аспарух“, гр.Исперих. Той следва да бъде 

изпълнен до декември 2018 г. 
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           През следващите три години (2017, 2018, 2019) общината ще разчита, освен на 

средства от републиканския бюджет, и на безвъзмездно европейско финансиране, което да 

подпомогне процеса на подобряване на градската среда и повишаване качеството на 

живот на жителите на град Исперих. През месец октомври 2016 г. бяха внесени в ДФ 

„Земеделие“ два проекта по подмярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020 г. Единият предвижда 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 другият е за изграждане, ремонт и 

рехабилитация на общински пътища - 1. Път RAZ 2048/III–702, Пристое–

Белинци/Духовец-граница община Исперих–Каолиново и 2. Път RAZ 1040 "/III-205, 

Исперих-Веселец/Свещари-Вазово-Райнино" от км 3+240 до км 9+570. 

           През изтеклата 2016 г. беше възложена голяма обществена поръчка за разработване 

на технически проекти за ключови обекти в общината (централна градска част, улици в 

гр.Исперих, изграждане на Комплекс за социални услуги за възрастни хора в сградата на 

бившето общежитие, изграждане на Туристически информационен център, 

благоустрояване на обществени зелени площи чрез изграждане на спортни и детски 

площадки в гр.Исперих и селата, ремонт и мерки за енергийна ефективност на двете 

сгради на общинската администрация), с които да се кандидатства по Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 (подмерки 7.2 и 7.5), Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014-2020“, Инвестиционна програма за климата към Националния 

доверителен екофонд, МИГ Исперих  и др. 

             

 

  Приоритетна област 2. Села и периферни територии 

  Предвидените мерки са формулирани съобразно идеята за съхраняване и 

стабилизиране на селата от общината. Необходимо е паралелното подсилване на по-

големите 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.  

 През 2016 г. сериозни суми от републиканския бюджет бяха насочени към 

подобряване на общинската пътна инфраструктура и уличната мрежа в няколко големи 

села на общината. С близо 2 млн. лв. са ремонтирани 6750 м улици в с.Йонково, 5721 м в 

с.Лудогорци, 5965 м в с.Свещари и 390 м в с. Китанчево, както и 1212 м от общински път 

Свещари-Вазово-Райнино. 

Жителите на село Средоселци  вече се наслаждават на новоизградената зона за отдих 

и развлечение на общински  терен, намираща се в близост до центъра на селото. 

С финансовата помощ на ПУДООС в рамките на Национална кампания „За чиста 

околна среда – 2016 г.“, Кметство Средоселци реализира проект на стойност 8 365.00  

лева. Теренът, обект на проектното предложение, беше почистен и озеленен като са 

засадени многогодишни растения, поставени кошчета за отпадъци, изградена градинска 

беседка  и детски кът за игра  с монтирани  детски съоръжения – катерушка,  пързалка, 

люлка,  люлка везна, пясъчник. Поставени са и дървени паркови пейки и е монтирана 

тройна пейка с пергола.  

Привлекателното място вече е не само радост за децата, но и насърчава родителите 

да прекарват по-голяма част от времето си на открито сред природата . 

През 2017 г. общината ще има готовност да кандидатства с повече проекти за 

изграждане на зони за отдих и спорт в населените места на общината. Средства за такъв 

тип проекти са предвидени в новата Стратегия за местно развитие на МИГ Исперих. 
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Приоритетна област 3. Равни възможности 

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. 

 

I. Социални услуги 

           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 2016 г. на територията на Община Исперих  продължават да функционират  

Дом за деца лишени от родителска грижа  „Лудогорие” с капацитет 18 места и 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, в който се предоставят 

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

 Преходно жилище; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания - 1; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания – 2. 

 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

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

девойки. Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител. 

Услугата  ПЖ за 2016г. е предназначена за:  

 Младежи и девойки над 16 годишна възраст, с дълъг институционален престой, 

за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до 

семейната среда; 

 Младежи и девойки, навършили 18 годишна възраст - до завършване на средно 

образование; 

 Младежи и девойки от общността, които са над 16 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. 

 

Услугата ПЖ е комплекс от дейности, насочени към: 

6. Подготовка на младежи и девойки за самостоятелен и независим живот след 

напускане на институцията;  

7. Подготовка  за професионална и житейска реализация; 

8. Създаване на мрежа за социална подкрепа и постигане на социално включване;  

9. Превенция на настаняване в институция; 

10. Реинтеграция в семейна среда 

През 2016 г. услугата се е ползвала от 14 младежи и девойки. Напуснали 4 

младежи,  поради завършване на средно образование. През 2016г. в Преходно жилище има 

5 нови настанявания.  
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До месец Декември 2016г. в услугата работи екип от 5 социални работника. При 

необходимост потребителите на услугата се консултират от психолога в  КСУДС 

„Лудогорие” и други специалисти от общността. 

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

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

места, която  предлага подкрепа на деца и родители за  преодоляването на различни 

проблеми в съвместния им живот, подобряване на родителските умения и създаване на 

благоприятна семейна среда.  

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на 

живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални 

услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни до всяко дете в риск и 

неговото семейство. 

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. 

  

През 2016г. Центъра за обществена подкрепа към КСУДС ”Лудогорие”гр.Исперих 

работи по следните направления: 

 Подкрепа на деца-жертви на насилие и техните семейства; 

 Превенция на отклоняващо се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо 

се поведение; 

 Психологическа подкрепа; 

 Деинституциoнализация и реинтеграция на деца от специализирани институции; 

 Превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от 

отпадане от училище и техните семейства; 

 Превенция на изоставянето; 

 Оценка на родителския капацитет; 

 Оценка на риска; 

 Логопедични услуги 

           За предоставяне на услугата ЦОП е осигурен екип, състоящ се  от трима социални 

работника, един педагог и един психолог. От месец октомври в екипа има и логопед. През 

2016г. услугите на ЦОП са ползвали 67 потребители. 

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/ МЛАДЕЖИ БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 1 

        
   Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 

/ЦНСТД/МБУ/ е социална услуга – резидентен тип, която осигурява жизнена среда за 

пълноценно развитие на деца, изведени от семействата им. Тя предоставя  комплекс от 

дейности, съобразени с индивидуалните  потребности  на децата и насочени към 

развиване на социална компетентност 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 с капацитет 

12 деца и е предназначена за деца и младежи без увреждания на възраст от 3 до 29 години. 

Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТД/МБУ-1 само в изключителни 

случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри. 

        През 2016г. в ЦНСТД/МБУ-1 настанените потребители с административна заповед от 

Д”СП” гр.Исперих са 12.  
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        Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТД/МБУ-1 се състои от 4 социални 

работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 

психолог и 1 домашен помощник. 

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител.  

  

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/ МЛАДЕЖИ БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 1 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца имладежи без увреждания 2 

/ЦНСТД/МБУ/ е социална услуга – резидентен тип, която осигурява жизнена среда за 

пълноценно развитие на деца, изведени от семействата им. Тя предоставя  комплекс от 

дейности, съобразени с индивидуалните  потребности  на децата и насочени към 

развиване на социална компетентност 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  ЦНСТД/МБУ- 

2 е с капацитет 12 деца. 

Към края на 2016г. услугата е предназначена за деца на възраст от 11 до 18 години, 

като в някои случаи, по преценка на настаняващия орган се допуска настаняване на деца, 

на възраст не по-голяма от 20 години. Те се настаняват при условия и ред, определени в 

Закона за закрила на детето.  

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник - екипен ръководител   

В края на периода услугата се ползва от 11 деца. 

Екипът по предоставяне на услуга ЦНСТД/МБУ-2 се състои от 4 социални 

работника, 1 психолог и 1 домашен помощник с необходимата професионална 

квалификация за работа с деца. През месец март целият екип премина обучение на тема: 

”Превенция на употребата на наркотични вещества” и ”Превенция на насилието над 

децата.Техники за пряка работа с деца. Арт терапията и музикотерапия. Превенция на 

употребата на наркотични вещества.”. 

 

         От 2016 г. в гр. Исперих се предоставя и услугата Дневен център за деца и/ или 

възрастни с увреждания с капацитет 30 места. Тя е разкрита на 01.12.2014 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” . 

Дневен център за деца и/ или възрастни с увреждания е социална услуга за 

предоставяне на дневни грижи, мобилна почасова услуга за деца до 18 години и техните 

семейства, младежи до 29 години, ползватели на социалната услуга Център за настаняване 

от семеен тип за деца и младежи  с увреждания и възрастни потребители от общността. 

 

 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 05.01.2015г. 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” .  
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   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. 

               Предоставянето на двете услуги стана възможно след реализирането на Проект 

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

територията на община Исперих - Център за настаняване от семеен тип  и Дневен 

център за деца с увреждания" на стойност 1 091 659,20 лв. по мярка 321 “Основни услуги 

за населението и икономиката в селските райони” на ПРСР 2007-2013г. 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. 

   

   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. 

От 01.01.2016 г. стартира работата на новоназначения екип по приемна грижа, 

състоящ се от двама социални работници.  

На 01.09.2016 г. е подписан  Анекс към партньорското споразумение за въвеждане 

на нов областен модел спрямо, който остава един социален работник. 

На територията на Община Исперих към месец декември 2016 г. има 14 действащи 

приемни семейства, в които са настанени 12 деца. 

 

        Домашен социален патронаж в гр. Исперих предоставя социалните 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 заявяване на ТЕЛК; 

 Други. 

През 2016 год. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 231 лица при 

капацитет 500. ДСП – Исперих през 2016 г. предоставя услугата доставка на храна в град 

Исперих и селата Лъвино, Къпиновци, Подайва, Духовец и Китанчево. 

 

 През 2016 г. Община Исперих реализира дейности по социална услуга 

„Обществена трапезария” на 93 лица при капацитет 90 места. ДСП предостави храна за 

обяд, включваща супа, основно ястие и хляб през периода от 01.01.2016 – 30.04.2016 год.   

 

 През отчетния период Община Исперих реализира и дейности по социална 

услуга „Топъл обяд” за периода от 01.07.2016 до 30.12.2016 г., финансирана по 



 43 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, операция 

„Осигуряване на топъл обяд“ за 96 лица при капацитет 90. 

 

 До 29.02.2016 г. Община Исперих беше  партньор на АСП в изпълнение на 

Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014–2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови 

алтернативи”, дейност „Личен асистент”. 

Целевите групи по Проекта бяха: 

5. Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

6. Хора над  65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 

7. Семейства на деца с увреждания; 

8. Самотноживеещи тежко болни лица. 

Общата цел беше подобряване достъпа не само до социални, но и до здравни 

услуги на хората с увреждания. 

По Проекта бяха назначени 108 лични асистенти, които обгрижваха 116 

потребителя. Проекта беше на обща стойност 353 302,12 лв. 

 

 В края на 2015 г. беше подписан Договор №BG05M9OP001-2.002-0158-С001 от 

16.12.2015г, между Община Исперих  и МТСП за изпълнението  на Проект 

BG05M9OP001-2.002-0158 – С001 „Алтернатива за независим живот“ по Процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 

„Независим живот“, което започна през февруари 2016 г.  

Проекта се реализира за период от 21 месеца на обща стойност 500 000 лв. 

 

По проекта е създаден "Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда", към който са назначени 50 лични 

асистенти и 20 домашни помощници, които  предоставят социална услуга в общността на 

потребители от целевата група в домашна среда.  

Към създадения Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване 

в общността или в домашна среда са назначени експерти - 1 психолог, 1 социален 

работник и един медицински специалист - почасово, които оказват психологическа 

подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала предоставящ социални 

услуги. 

 

         Април 2016 г. приключи изпълнението Проект BG06 - 218  „Превенция и 

реинтеграция на деца в риск” по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 

2, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2009 – 2014, на обща стойност 225 391 евро за период от 22 месеца. 

 Проектът се реализира в осем детски градини на територията на Община Исперих - 

ЦДГ "Щастливо детство" в град Исперих, ЦДГ "Мечо Пух" в град Исперих, ЦДГ 

"Слънце" в град Исперих, ЦДГ "Радост" село Подайва, ЦДГ "Щастливо детство" село 

Китанчево, ЦДГ "Братя Грим" село Тодорово, ЦДГ "Кокиче " село Вазово и ЦДГ 

"Момина сълза " село Райнино.  

По проекта беше предвидено оборудване за осемте детски градини, което  

спомогна за цялостната адаптация и интеграция на децата в детските градини. 

 Целева група по проекта беше: 

• Деца от местната общност на възраст между 3 и 6 години;  

• Деца в риск, особено представители на социално слаби, включително от ромската 

етническа група, на възраст между 3 и 6 години, изложени повече от останалите на риск 

от социално изключване и бедност; 

• Деца от семейства с нисък доход;  

• Деца в риск от етническите малцинства; 
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• Деца в риск живеещи в малки и отдалечени населени места. 

 

         Община Исперих реализира в период от 01.02.2016 г. до 31.07.2016 г.  

Проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.  

 По проекта бяха включени 70  младежи до 29 год. на длъжност „Общ работник“  и 

„Чистач /хигиенист“ в 22 населени места на територията на Община Исперих.  

 Обща стойност на проекта: 215 334,00 лв. 

 

        През 2016 г. по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания” в Общинска администрация – Исперих продължи трудовата си заетост  едно 

лице, назначено на  длъжност „Технически сътрудник”. 

 

 От 17.10.2016 г до 31.03.2017 г. Община Исперих изпълнява Регионална 

програма за заетост, по която са назначени 14 лица на 8 часов работен ден за период от 

5,5 месеца на длъжност „общ работник“, които работят по утвърден график и 

разпределение в съответствие с природо – климатичните условия.  

Дейностите по Програмата са насочени към подобряване състоянието на улиците, 

парковете за отдих, зелените площи и гробищните паркове в гр. Исперих.  

   Общата стойност на проекта е 40 451 лв. 

   

        През 2016 г. по Национална програма „Старт на кариерата” в Общинска 

администрация – Исперих са назначени 2 лица 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”. 

 

 През 2016 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 

31.12.2017 г. 

            Община Исперих има много добре развити социални услуги за деца и младежи, но 

все още не предлага достатъчно такива за възрастни хора. Имайки предвид това 

ръководството на общината възложи проектиране за изграждане на Комплекс за социални 

услуги за възрастни хора в сградата на бившето общежитие в гр. Исперих. Комплексът ще 

включва два Дневни центъра за възрастни хора и хора с увреждания, както и два Центъра 

за настаняване от семеен тип на възрастни хора и хора с увреждания. Предвижда се 

кандидатстване с проект през 2017 г. по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ 

              

II. Здравеопазване 

 Здравното обслужване на населението  се осъществява от лечебни  заведения за 

болнична и извънболнична помощ. 

1. Болнична медицинска помощ 

„МБАЛ - Исперих” 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. Оборудвано е с 

модерна апаратура и медицинска техника. 

2. Извънболнична медицинска помощ 
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2.1. Амбулатории за първична медицинска помощ 

 Амбулатория за първична медицинска помощ  индивидуална практика - 8 

 Лекарски практики по дентална  медицина: 

o на индивидуална практика - 11 

o на групова практика – 1 

2.2. Специализирана извънболнична медицинска помощ 

 Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика - 

14 

 МЦ  „Медика – 2009”  ЕООД - 1 

 Медико - диагностична лаборатория  - 1 

 Медико - техническа лаборатория   - 2 

2.3. Спешна медицинска помощ. 

На територията на община Исперих  функционира  Филиал за спешна 

медицинска помощ, в който работят 2 лекари и 10 фелдшери. 

В детските градини и училищата на територията на Община Исперих са обособени 

и оборудвани 33 здравни кабинети, в които работят 8 медицински сестри и 6 фелдшери.  

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.  

През 2016 г. в Община Исперих с Решение на ОбС е разкрита Детска млечна 

кухня с дейност „Кетъринг“ към яслени групи в Детска градина „Първи юни“ – база 2 с 

капацитет до 300 порции дневно. Кухнята предлага храна за обяд на неорганизиран 

контингент от деца на възраст от 10 месеца до 3 години, които се отглеждат в домашни 

условия.  

През 2016 г. беше прехвърлена на държавата собствеността на сградата на Филиала 

за спешна медицинска помощ в гр.Исперих. Очаква се през новия програмен период 

Министерство на здравеопазването да реализира по ОП „Региони в растеж“ проект за 

ремонт и оборудване на центровете за спешна медицинска помощ. 

 

III. Образование 

           Качественото образование продължава да е един от основните ни приоритети. 

Човешкият капитал  на нашата община са днешните ученици. Шансът за успех и 

просперитет на всеки отделен гражданин пряко зависи от качеството на образованието, до 

което има достъп. Дейностите в сферата на образованието са регламентирани в 

нормативната уредба на МОН и действащата нормативна уредба на община Исперих. 

Дирекцията работи в тясно сътрудничество и взаимодействие както с РУО – гр.Разград, в 

областта на методическите указания и прилагане разпорежданията на законодателната 

уредба, така и с директорите и ръководствата на учебните заведения. 

          На територията на Община Исперих функционират девет общински училища – две 

средни и седем основни. С Решение №740/09.09.2016 г. на Министерски съвет имотът на  

Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, гр. Исперих е обявен за 

частна държавна собственост и безвъзмездно прехвърлен в собственост на Община 

Исперих. Шест от основните училища са средищни. До всички средищни училища е 

осигурен безплатен транспорт за ученици и учители. Отрицателната демографска 

статистика води до съществуването на паралелки с минимален и под минималния брой 

ученици. За новата учебна година са утвърдени 30 маломерни паралелки, 2 от които са 

слети. Общият брой на учениците в община Исперих  в началото на учебната 2016/2017г. 

е 2452. 

          В община Исперих функционират 21 детски градини. В града работят четири детски 

градини, като една от тях е с яслени групи. Другите 17 детски градини са в селата, като 

само 2 от тях ( с. Подайва и с. Вазово) развиват дейността си като двугрупни. Общият 
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брой на децата записани в началото на учебната година в ДГ е 746, а децата в яслените 

групи са 55. 

През април 2016г. приключи изпълнението на Проект BG06-218 „Превенция и 

реинтеграция на деца в риск от община Исперих“ по Програма BG06 „Деца и младежи в 

риск”, Компонент 2, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014. С планираните проектни дейности се целеше 

подобряване на подготовката за училище на деца от уязвимите групи, както и насърчаване 

на участието на родителите им в образователния процес. В проекта бяха включени 370 

деца. 

През октомври 2016 г. беше одобрен проект “Образователна интеграция на 

учениците от етническите малцинства в община Исперих“ по ОП “Наука и образование за 

интелигентен растеж“. Той ще се изпълнява в продължение на 24 месеца в 7 общински 

училища в партньорство със сдружение  „Асоциация Интегро“ и ОУ “Хр.Ботев“ 

гр.Исперих. Насочен е към подобряване качеството на училищното  образование и 

постигането на равноправна интеграция. Очакванията са да бъдат решени специфични 

проблеми на учениците от етническите малцинства, а именно: 

- Затруднена адаптация към училище 

- Слабо усвояване на учебния материал 

- Нередовно посещаване и отпадане от училище 

- Недостатъчна гъвкавост и недостиг на материални ресурси при избора на 

форми на обучение 

 

През октомври 2015 г. Община Исперих се включи в 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. В рамките на програмата с помощта на назначен от Съвета на Европа 

фасилитатор, беше сформирана Местна активна група /МАГ/, в която членуват 

доброволно активни роми от местната общност. 

През 2016 г. бяха реализирани следните дейности: 

1.Фасилитатора и МАГ стартираха процес на оценка на нуждите в ромската 

общност и извеждане на приоритети на общността. Извеждането на приоритетите се 

осъществяваше  чрез месечни срещи на МАГ. Сред изведените общи приоритети са: 

- Изграждане на ромски общностни центрове 

- Действия за ограничаване на функционалната неграмотност и ранните бракове 

сред ромската общност 

- намаляване на разходните бариери за посещение в детска градина 

- действия насочени към преодоляване на наркоманията сред ромската общност 

- осигуряване на заетост за дълготрайно безработни жени от ромски произход 

- подобряване на жилищните условия в квартал „Запад“ на гр. Исперих 

 

2.Изведените нужди и приоритети на общността се обсъждаха периодично на общи 

срещи между МАГ и представители на Община Исперих. 

На проведената на 7 април 2016г. общинска кръгла маса на тема „Диалогът между 

ромската общност и Община Исперих в изпълнение на политиките за интеграция на 

ромската общност“, с участието на Община Исперих, МАГ, представители на 

регионалните институции и др. беше направен преглед на Общинската програма за 

интеграция на ромите /ОПИР/ в община Исперих и изслушани предложения за 

актуализирането й.  ОПИР беше актуализирана на сесия на ОбС Исперих, проведено на  

01.12.2016г. 

3. Изпълнение на програмата: 
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- Разработен проект за ранно детско развитие, чрез елиминиране на разходните 

бариери при посещение в детска градина. Проектът е подаден към Ромския образователен 

фонд от Будапеща, на стойност 168 500 евро - проектът е в етап на оценка. 

- Разработен проект „Образователна интеграция на учениците от етническите 

малцинства в Община Исперих” по схема „Образователна интеграция ма учениците от 

етническите малцинства и/или получили международна закрила”, в рамките на 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, на стойност 392 

290лв. – проектът е одобрен за финансиране. 

- Заложени мерки за Социално икономическа интеграция в Стратегията за местно 

развитие на МИГ – Исперих на стойност 600 000 лв. – изпълнението на стратегията в ход. 

- Стартира процес по планиране разработването на проект за разкриване на 

социално предприятие по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“ в рамките на ОП «Развитие на човешките ресурси 2014-2020». 

 

IV. Осигуряване на ред и сигурност на територията на община Исперих  

 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните при община Исперих работи по организиране и реализиране на 

инициативи по първичната превенция на малолетните и непълнолетните 

правонарушители на територията на общината чрез дейности, алтернативни на детското 

асоциално и девиантно поведение. Приоритет е доброто сътрудничество с институциите, 

работещи с деца, за координиране на всички социално-педагогически фактори на 

територията на общината в борбата срещу насилието, престъпността и за защита правата 

на децата. 

            Предвидените в ЗБППМН мерки са само възпитателни и те нямат наказателно-

правни последици. С тях се цели постигането на възпитателен ефект и позитивна промяна 

в поведението за преодоляване на деформации и дефицити в нравственото им развитие, 

както и формиране на нагласи за уважение към закона и обществото. 

През 2016 година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните - Исперих продължи да работи за постигане на цели, 

поставени  през 2015 година и положи усилия за постигането им: 

1. Предотвратяване и противодействие на извършването на противообществени 

прояви. 

2. Осъществяване на превенция на противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните. 

3. Ограничаване и стремеж към преодоляване на причините за негативното 

поведение и противообществените прояви на подрастващите. 

4. Приобщаване на “децата в риск” към училищната среда. 

5. Оказване на помощ на родителите, срещащи затруднения при възпитанието на 

своите децата. 
 

За реализирането на тези цели МКБППМН - Исперих работи съвместно с 

ръководствата на учебни заведения на територията на общината, с училищните комисии 

за превенция на противообществените прояви на учениците, с инспектор “Детска 

педагогическа стая” при РУ на МВР - Исперих, с отдел “Закрила на детето” при ДСП - 

Исперих. Бяха проведени беседи с ученици във връзка с агресията, с тормоза в училище, с 

употребата на наркотични вещества, с правата на детето, с дейността на МКБППМН, с 

необходимостта от редовна посещаемост на учебните занятия, със спазването на вечерния 

час и др. Бяха осъществени обучения /чрез обществени възпитатели и ИДПС/ на ученици 

на теми: “Превенция на насилие над деца”, “Детска полицейска академия”; занятия на 

инспектор ДПС “Да играем безопасно”, “Опасните непознати”, “Пътна безопасност”, 

“Наркотиците и законът”, “Престъпление и наказание”, “Права и отговорности”, 

“Хулиганство и вандализъм”. 
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          Социално превантивната дейност за предотвратяване и ограничаване на 

криминогенните фактори на територията на Община Исперих се извършва от МКБППМН, 

Детска педагогическа стая, Дирекция „Социално подпомагане” гр.Исперих, РПУ–Исперих 

и обществени възпитатели.  

          През изминалата 2016 година МКБППМН - Исперих продължи работата си по 

изпълнение на своята главна цел – да подаде ръка на всяко нуждаещо се от подкрепа дете. 

В духа на Конвенцията за правата на детето и следвайки последователно принципите на 

хуманното и толерантно отношение работещите в МКБППМН професионалисти насочиха 

своята дейност към осъществяване на реален принос за справяне с първопричините за 

появата на детската престъпност, кризата на ценностната система, нравствените 

дефицити, неефективния родителски контрол, социално-икономическите проблеми. Към 

Местната комисия през годината работиха 6-ма обществени възпитатели, които 

извършваха конкретна индивидуална корекционно-възпитателна работа с малолетните и 

непълнолетните правонарушители. 

           

През 2016 г. МКБППМН съвместно с Детска педагогическа стая към РУ на МВР - 

Исперих, Отдел” Закрила на детето”, образователните институции, Комплекса за 

социални услуги за деца и семейства и обществените възпитатели изпълни следните 

задачи, визирани в чл.10 от Закона за БППМН: 

- издири и установи малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взе 

мерки за тяхната социална защита и развитие (насочени към КСУДС – 3 деца, определен 

обществен възпитател на 12 деца); 

- разгледа деяния по чл.11, ал.1 и наложи възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.1-10 

и т.12 - общо 12 деяния срещу 13 малолетни и непълнолетни;   

- направи предложение до Районен съд - Исперих за налагане на възпитателни 

мерки по чл.13, ал.1, т.13 - 1 брой; 

- приведе в изпълнение мерките по чл.13 и и осъществи контрол върху 

изпълнението им; 

- помага на родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;  

- анализира състоянието и причините за противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните в общината и набеляза конкретни мерки;  

- участва в мероприятия, организирани от други органи и организации, работещи с 

деца; 

- определи обществени възпитатели по чл.41, ал.2 на лица в риск от извършване на 

противообществена проява.  

 

През 2016 г. Районен съд - Исперих не наложи възпитателна мярка по чл.13, ал.1, 

т.13 от ЗБППМН (“настаняване във възпитателно училище-интернат”) на непълнолетно 

лице, живеещо в КСУДС „Лудогорие“ и му наложи други мерки - т.3, т.4 и т.10  

През отчетната година едно дете продължи престоя си във ВУИ. Във връзка с това 

секретарят на МКБППМН се информираше периодично от директора на ВУИ за 

състоянието на непълнолетния и изготвяше становища за отпуск по време на ваканции. 

В съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо №73 от 25.09.2009г.) в 

МКБППМН - Исперих е създаден поименен регистър на всички неучещи и неработещи 

непълнолетни в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени. 

 

През 2016 г. МКБППМН е образувала възпитателни дела и наложила възпитателни 

мерки по отношение на деца и родители, както следва: 

Разгледани са 12 възпитателни дела срещу 13 извършители в законоустановения 

срок, които са образувани по повод следните противообществени прояви или 

престъпления: 

 кражба                                                 - 4 



 49 

 телесна повреда                                  - 3 

 унищожаване на имущество             - 1 

 употреба на наркотични вещества   - 2 

 тормоз /чрез Фейсбук/                       - 1 

 административно нарушение           - 1  

 

Наложените възпитателни мерки по ЗБППМН, чл.13, ал.1 са, както следва:  

 т.1  предупреждение - 5; 

 т.2 задължаване да се извини на пострадалия - 2; 

 т.3 задължаване да участва в консултации за преодоляване на отклоненията в 

поведението - 1; 

 т.4 поставяне под възпитателен надзор на родителите със задължение за 

полагане на засилени грижи - 3; 

 т.5 поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател - 5; 

 т.12 предупреждаване за настаняване във Възпитателно училище - интернат - 1; 

 т.13 настаняване във Възпитателно училище - интернат - 1 /отменено от РС - 

Исперих/. 

Решения на МК по чл.21, ал.1, т.4 от ЗБППМН /прекратяване на възпитателно дело/ 

- 2. 

 

Към МКБППМН - Исперих няма изграден консултативен кабинет и център за 

социална подкрепа. Комисия ползва услуги на ЦОП. 

През 2016 г. МКБППМН - Исперих работи с 6 обществени възпитатели, които 

осъществяваха корекционно-възпитателна дейност с двадесет и седем деца. След работата 

с обществен възпитател повечето от малолетните и непълнолетните не извършват нови 

противообществени прояви или престъпления. 

И през 2016 година МКБППМН продължи съвместната си дейност с УКППП, 

ИДПС, училищните ръководства, Дирекция „СП’’ отдел „ЗД”, КСУДС и прокуратурата  

за осъществяване на мероприятия по превенция на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните . 

Контактите с ИДПС към РУП гр. Исперих са регулярни.  

В двете средни училища и в 7 – те основни със заповеди на директорите на същите 

са определени съставите на УКБППМН. Комисиите имат планове, които са одобрени от 

педагогическите съвети. Провеждат се периодични срещи и се изнасят лекции от ИДПС 

по предварително утвърдени графици, на които често присъстват и членове на МКБППМ. 

Темите на лекциите са съобразени с днешните изисквания на времето, а именно с 

агресията сред подрастващите, насилието, сексуалното възпитание, употребата на 

алкохол, цигари и наркотици, борбата със СПИН и трафика на хора . 

Взаимодействието на комисията с Дирекция „СП” отдел „ЗД” е свързано със 

защита на законните интереси на малолетните и непълнолетните при разглеждане на 

възпитателни дела. За по-добро и ефективно взаимодействие между МКБППМН и 

останалите институции са сключени споразумения.  

 

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 

практиките за повишаване на енергийната ефективност, използване на възобновяеми 

източници и въвеждането на технологични иновации за по-малък екологичен отпечатък на 

производствата. 
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 През 2015 г. успешно приключи най-мащабният проект на община Исперих 

„Интегриран проект за водния цикъл на гр.Исперих” на стойност 48 081 305,91 лв., 

реализиран с безвъзмездни финансови средства от ОП „Околна среда“ 2007-2013 г. и със 

средства от общинския бюджет. (Договор № BG161PO005/10/1.11/02/16 от 26.06.2012 г.) 

В резултат на изпълнените дейности беше разширена и реконструирана 

съществуващата ПСОВ - гр. Исперих чрез изграждане на биологично стъпало. Поетапно 

беше доизградена канализационната мрежа в гр. Исперих с обща дължина L=46 088 м, от 

която разделна L=39 564 м  и смесена L=6 524 м. Реконструираната водопроводна мрежа 

по проекта е с дължина 16 км.  

През 2016 г. започна подготовката на проект „Изграждане на част от V-ти етап на 

канализационната мрежа на гр.Исперих“, по който ще се изградят още 3735 м нови битови 

колектори, с което ще се осигури 100 % свързаност на жителите на гр.Исперих. 

Финансирането ще бъде осигурено от МОСВ, чрез ПУДООС. 

През изтеклата година беше подготвен и проект за реконструкция на външен 

водопровод от събирателна шахта при шахтови кладенци 2,3 и 4 до ПС „Димитрово“, от 

ПС „Димитрово“ до разпределителна шахта на с.Тодорово с обща дължина 14 183 м, за 

който също се очаква финансиране от ПУДООС. От реконструирания водопровод ще се 

възползват общо 7023 жители на 8 села – Вазово, Китанчево, Печеница, Конево, Свещари, 

Тодорово и Яким Груево. 

          С подписването на Договор № 10612/02.09.2015 г. по ПУДООС започна 

изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови 

отпадъци в ПИ 000106 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих” на стойност 912 

323.54 лв. Той има за цел поетапно извършване на техническа и биологична рекултивация 

на депо за битови отпадъци в землището на с.Лъвино. През 2015 г. приключи първият етап 

от проекта – техническа рекултивация, а в периода 2016 - 2018 г. е предвидено да 

приключи и вторият етап – биологичната рекултивация на депото. До момента площта е 

затревена и засадена с дръвчета и храсти. Миналата година е окосена веднъж, предстои да 

бъде окосена  и тази година. 

 

Приоритетна област 5. Наследство и туризъм 

Наследството следва своята по-обхватна интерпретация от стратегическа цел 2 – 

съчетание на културно наследство и природни дадености. 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. 

Разумното използване и представяне на местните дадености се основава на 

последователността на предварително идентифициране на пълното многообразие на 

местните дадености, осигуряване на рамка, предпоставки и действия за тяхното трайно 

съхраняване и последващото им представяне, популяризиране и активно включване в 

съвременните социални и икономически активности. Приоритетната област 

последователно интегрира темите културно наследство, съвременна култура, природни 

забележителности, както и връзките между тях за формирането на (регионален) 

туристически продукт. Акцент на темата е проникването между културното наследство, 

съвременния културен живот и откритите публични пространства на населените места.  

В национален мащаб, тенденцията за ускорено нарастване на туристическото 

потребление се съпътства от промяна в потребностите, ценностите и мотивацията на 

потенциалните туристи, имащи специфичен интерес, които все по-често напускат 

известните курорти и се насочват към нови нетрадиционни дестинации, даващи им 

възможност да се докоснат до „дивата природа”, историко-археологическото наследство, 

бита, културата и традициите на местното население.  
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        През 2015 г. Община Исперих успешно приключи реализирането на проект 

„Исперих-Разград-Попово: Път на древни култури и традиции” (Договор 

№BG161PO001/3.2-03/2012/001) съвместно с общините Разград и Попово, финансиран по 

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ на стойност 481 830, 24 лв. 

Целта на проекта беше да се създаде регионален туристически продукт, основан на 

природното, културно и историческо наследство на трите общини и постигане на по-

висока ефективност на регионалния маркетинг, посредством прилагане на интегриран 

подход. През 2016 г. продължи рекламирането на създадения туристически продукт 

съвместно с партньорите от Разград и Попово чрез публикации в туристически издания – 

сп. Туризъм и отдих, в. Движение, туристически пътеводител на български и английски 

език „50 непознати места, които да посетите през 2016 г. Исторически музей Исперих 

участва в международна туристическа борса „Ваканция и Спа Експо“ в гр.София през 

февруари 2016 г., където имаше възможност да разпространи част от материалите, 

изработени по проекта. 

         По информация, предоставена от Исторически музей Исперих, през 2016 г. 

Свещарската гробница е посетена от 14 584 туристи, от които 2343 чужденци. 

Посетителите от Европа са били 2086, преобладаващо от Франция, Румъния, Германия, 

Италия и Испания. Гостите от Азия са били 101, от Северна Америка 124, от Южна 

Америка 6, Австралия 19 и Африка 2. Спрямо 2015 г. гробницата е посетена от 843 души 

повече, което е близо 6 % увеличение на броя на туристите.   Общо посетителите на 

останалите туристически обекти в общината – музейна експозиция, етнографска къща, 

Вятърна мелница, са 4546 души. С тях общият брой на посетилите общината става 19130 

души.  

         През 2016 г. беше одобрен проект „Средновековно световно културно наследство в 

Североизточна България”, финансиран от Фонда за културно наследство на ЮНЕСКО и 

който ще се реализира от регионалните музеи в Шумен и Русе. Техен партньор е 

Исторически музей-Исперих. Главната цел на проекта е създаването на общ туристически 

продукт, включващ паметници на световното културно наследство в Североизточна 

България – Скалните църкви при село Иваново, Мадарския конник край Шумен и 

Свещарската гробница. Подготвени са брошури на пет езика, в които тези 

забележителности са представени в общ туристически маршрут. В музеите в Русе, Шумен 

и Исперих вече са поставени специално изработени магнитни пъзели с изображения на 

трите паметника от световно значение, като част от образователна програма за най-

малките посетители. 

         През 2016 г. във връзка с променените изисквания за кандидатстване по ОП 

„Региони в растеж 2014-2020 г.“ за развитие на туристическите атракции, община 

Исперих възложи актуализиране на техническия проект за АР „Сборяново“. Очаква се 

през втората половина на 2017 г. да бъде обявен прием на проекти и общината трябва да 

има готовност да кандидатства. Едва след реализирането на този мащабен проект за 

подобряване на туристическата инфраструктура в общината ще стане възможно по-

нататъшното развитие на туристическия й потенциал.   

 

Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки 

Предвижда се оптимизиране на административния капацитет за прилагане на 

политики и реализиране на проекти, успоредно с надграждане на съществуващите 

традиционно обслужване и вече предлагани електронни услуги за населението. 

Приоритетната област обхваща и инициативите за публичното участие и диалог като 

основен инструмент на ефективното управление. 

Необходимо е стимулиране на партньорските мрежи между общинска власт, 

образователни институции и бизнес. Подобни мрежи са необходимото условие за 

постигане на съответствие между потребностите на пазара на труда и образователната 

подготовка. Те са начин за стимулиране на устойчива заетост. 
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Междуобщинското сътрудничество е важно средство за съвместни действия на 

общини в съседство за реализиране на проекти в различни области – туризъм, околна 

среда, бизнес и др. 

Значимостта на връзката между образованието и бизнеса е припозната като 

европейски и национален приоритет. Тук се визира подготовката на качествени човешки 

ресурси, съобразени с икономическите активности и перспективи, насърчаване на метода 

„учене чрез работа”, който изисква активно взаимодействие между общинската 

администрация, образователните институции и бизнеса. 

Съществена част от управлението и взимането на решения е свързана с 

териториалното и селищно устройство. Неговото регламентиране е основа, както за 

съхраняване на териториалните ресурси, културното наследство и природните 

забележителности, така и за стимулиране на инвестиционната активност. Предмет на 

настоящата приоритетна област е и осигуряването на адекватна устройствена основа за 

ключови територии в рамките на град Исперих. С Решение №237 от 1.12.2016 г. 

Общински съвет Исперих одобри преработения вариант на Планово задание за 

изработване на Общ устройствен план на община Исперих, включващ всички населени 

места и всички землища на територията на общината. 

          През 2016 г. СНЦ „Местна инициативна група Исперих“, в партньорство с 

Национална асоциация „Зелена Сърница“ и ПГСС „Хан Аспарух“ гр. Исперих изпълни 

проект «Зелените отпадъци – местен ресурс и неоценено богатство”, насочен  към 

решаване на проблема за оползотворяване на зелената биомаса, която се генерира в 

селскостопанския двор, в малката животинска ферма, в домакинства, градини, паркове, 

гори и др. на територията на Община Исперих. 

          Основната цел, която проектът си постави е: 

           • Да се изгради местен капацитет чрез създаване на РЕСУРСЕН ЕКО център и се 

активира местната общност за решаване на проблеми, свързани с устойчивото управление 

на природните ресурси, управление на отпадъците и опазване здравето и елементите на 

околната среда. 

           • Да демонстрира използването на компостиращи системи в рамките на малко 

населено място, отдалечено от регионално депо за ТБО, в селскостопанския двор или в 

малката животинска ферма, във фамилната градина, в селищната екосистема от паркове и 

градини за оползотворяване на биоразградими селскостопански отпадъци, чрез 

активирано компостиране и получаване на компост с гарантирани санитарно – хигиенни 

качества, подобряващ елементите на околната среда. 

          Основни участници в дейностите на проекта бяха експерти от община Исперих, 

земеделски производители, ученици и преподаватели от ПГСС, представители на 

нестопански организации и партниращите организации. 

          В рамките на проекта се проведоха два обучителни семинара, първият от които в 

края на месец януари 2016 г. Сформиран беше местен екип от участници в РЕСУРСЕН 

ЕКО център. На предоставен от ПГСС „Хан Аспарух” терен беше инсталирана система за 

компостиране – два броя три секционни компостери. Реалните ползи от проекта за 

общността са в създаването на работещ модел за децентрализирано управление на 

биоразградими отпадъци чрез нисковъглеродни практики за смекчаване на последиците от 

климатичните промени.  

           През отчетния период Община Исперих активно подпомогна СНЦ „МИГ – 

Исперих“ чрез своите експерти в подготовката на новата Стратегия за местно развитие за 

периода 2016-2020 г. 

           Първият етап по разработване на Стратегията започна с първоначален 

документален анализ на потенциала, потребностите и възможностите за развитие на 

територията, който включваше: обобщение и актуализиране на проучванията, проведени 

през периода 2012-2015;  анализ на стратегически документи на национално, регионално и 
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общинско ниво;  анализ на поуките от прилагането на стратегията през предходния 

период  

          На основата на анализа и първоначалните консултации с ключови субекти на местно 

ниво и УС на МИГ бяха идентифицирани 4 приоритетни тематични области: 1. Развитие 

на бизнеса и работната сила; 2. Жизнена среда, качество на живот и младежко развитие; 3. 

Социално включване; 4.Околна среда и климат. Актуализиран бе анализът на 

заинтересованите страни на МИГ Исперих за всяка тематична област, идентифицирана бе 

потребността от допълнителна информация и бяха проведени фокусирани проучвания.    

          На този етап на разработване на стратегията бе планирана и проведена кампания за 

информиране на заинтересованите страни и широката общественост, която беше насочена 

към повишаване на интереса и насърчаване на участието на местната общност в 

разработването на стратегията, а също и за събиране на мнения за проблемите и 

потенциала от местната общност.  

          На втория етап, в съответствие с изискванията на подхода за Воденото от 

общностите местно развитие (ВОМР) бе извършен SWOT анализ и приоритизиране на 

потребностите и определяне на приоритетите с включване на заинтересованите страни, за 

да се използва местния капацитет и знания и да се ангажира общественото участие. 

Проведени бяха консултативни срещи с всички идентифицирани групи заинтересовани 

страни. Част от проведените консултативни срещи включваха участници от различни 

сектори – публичен, граждански и бизнес, а друга част бяха с представители на отделен 

сектор или уязвима група – младежи, жени, роми, хора с увреждания. При консултациите, 

с оглед включване мнението на всички заинтересовани страни, беше прилаган 

иновативният метод OPERA за приоритизиране на потребностите и решенията.   

         На третия етап бяха проведени публични и индивидуални консултации за мерките и 

бюджета на стратегията със заинтересовани страни, а също и чрез изпращане на 

предварителен вариант на мерките. За целите на разработването на мерките се провеждаха 

и срещи с водещи неправителствени организации в страната, за да се подпомогне 

анализът на рисковете и да се идентифицират иновативни практики.  

        На последния етап, бе проведено обществено обсъждане на стратегията и събиране на 

подкрепа от местната общност за идентифицираните потребности. 

         Потребност 1 (П1): Създаване или разширяване на производството на 

конкурентни и екологосъобразни нетрадиционни земеделски продукти и 

насърчаване на кооперирането във веригата на добавяне на стойност  

         В природно отношение територията на МИГ Исперих е благоприятна за 

отглеждането на конкурентни производства от трайни насаждения, включително от 

черупкови и ягодоплодни култури
1
; чистата околна среда е добра възможност за 

биологични земеделски производства - включително животновъдство и пчеларство, 

носещи повече и по-обхватни ползи за местната икономика и качество на живота. 

Използването на този потенциал изисква да се преодолеят слабите страни, свързани с 

липсата на традиции за кооперирането на дребните земеделски стопанства и липсата на 

преработващи мощности на територията на МИГ. За да се насърчи преходът на малките и 

дребни стопанства към нови земеделски култури е необходимо също да се подобри 

достъпа до средства за инвестиции, да се развият пазарите и пазарната инфраструктура и 

да се насърчи кооперирането. 

                                                 
1
 Според Проучване състоянието на почвите на територията на МИГ Исперих, почвен анализ в общински 

землища, вкл. мери и пасища и издаване на доклад с конкретни препоръки за добро управление на почвите 

2014 г.,  и Проучване и анализ на възможностите за напояване на територията на община Исперих,2014 г. 
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         Потребност 2 (П2): Пренос на знания за нови технологии, дейности и практики за 

устойчиво земеделие  

         Слаба страна на земеделското производство е, че преобладаващата част от стопаните 

(70%) нямат подходящо земеделско образование, а само практически опит, а желанието 

им за включване във формални курсове за квалификация и обучение е ниско. Поради това 

повишаването на конкурентоспособността и устойчивостта на земеделието и развитието 

на нови/нетрадиционни земеделски сектори изисква да се разработят и предложат 

подходящи форми за пренос на знания относно изискванията на пазара, добри 

управленски практики и подходящи иновационни технологии за конкурентно и устойчиво 

стопанско развитие, и начините за добавяне на стойност към суровините по моделите на 

ресурсоефективната и кръговата икономика.  

         Потребност 3 (П3): Използване на потенциала на природното и културно 

наследство за устойчив туризъм  

         Запазеното културно-историческо и природно наследство на територията открива 

значителен потенциал за развитие на туризма. Най-голям потенциал разкрива 

националния историко-археологически резерват “Сборяново” с площ 647 ха, където са 

регистрирани над 140 археологически обекти от различни исторически периоди и се 

намира Тракийската царска гробница, под закрилата на ЮНЕСКО. Не се ползва и 

туристическата атрактивност на богатото местно биоразнообразие. Това се дължи на 

неразвитост на туристическите услуги. Поради това има нужда да се насърчат и 

подпомогнат местните общности за създаването и местното управление на устойчиви 

туристически продукти, развивани и управлявани от местната общност в рамките на 

единна регионална марка. Развитието на местата за настаняване и хранене, съчетано със 

създаването и поддържането на туристически маршрути и места за отдих, не само ще 

създадат допълнителен пазар на място за нетрадиционните за Исперих трудоемки 

земеделски производства, но и ще генерира възможности за продажбите на нехранителни 

занаятчийски изделия за гостите на общината.   

          Потребност 4 (П4): Развитие на предприемачеството и растеж на микрофирмите 

извън земеделието     

          Проучванията на територията показват, че сравнително висок процент от 

икономически активното население има нагласи за предприемачество. Пречка за 

започване на успешен бизнес е липсата на опит и бизнес знания и средства за инвестиции. 

Това определя необходимостта от подпомагане на развитието на предприемаческите и 

бизнес уменията и инвестициите за стартиране на нови предприятия и растеж на 

неземеделския микро бизнес. Има потребност също да се укрепи средата за 

предприемачество като се насърчи търсенето нови знания, творчеството, 

експериментирането, откривателството сред младежите, които са важни за реализацията 

на предприемаческите нагласи. Опитът от предходния период на прилагане на стратегията 

на МИГ показва, че е необходимо целенасочено да се насърчава стартирането или 

развитието на бизнеса на младежи, завръщащи се на територията след завършване на 

висше образование, тъй като това допринася за преноса на нови знания на територията и 

зараждането на иновативен бизнес.  
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          Потребност 5 (П5): Растеж на малките и средни фирми  

          Малките и средни неземеделски фирми (от 10 до 249 души) имат важно значение за 

нивото и динамиката на заетост в икономиката. Те са в неблагоприятно положение в 

сравнение с конкурентите от други региони поради периферността на територията, по-

лошата инфраструктура и ограниченията на местния пазар на труда. Част от фирмите в 

промишлеността (производство на облекла) имат нужда от инвестиции в оборудване за 

повишаване на конкурентоспособността и справяне с намаленото предлагане на работна 

сила на местния пазар на труда. Друга част (производство на метални изделия) имат 

нужда от инвестиции за увеличаване на производството, за да оползотворят възможности 

за растеж на външни пазари. Малките и следни фирми имат също потребност от 

инвестиции в подобряване на енергийната ефективност и условията на труд. Малките и 

средни фирми са готови да насърчат създаването на нови местни фирми, които да 

заместят външни доставчици. Територията има потенциал за привличане на външни 

инвестиции, особено от Турция, с които има развити бизнес контакти.    

          Социално включване  

          На територията на МИГ Исперих рискът от бедност е по-висок, поради високата 

безработица, частична и сезонна заетост, ниското ниво на заплатите, и високият дял на 

хората, издържащи се от социални помощи и пенсии.  

             Рискът от бедност е по-висок в групата на ромите, които по оценки на 

неправителствени организации са около 15% от населението, поради много ниска 

икономическа активност (31%), заетост (14%) и висока безработица (54%). Ромите имат 

ниска пригодност за заетост, тъй като са с нисък образователен статус, повечето нямат 

професионална квалификация, а поради маргинализация нямат изградени трудови навици 

и мотивация за търсене на работа.   

            Потребност 6 (П6): Активиране и интеграция на маргинализирани групи като 

ромите  

            Намаляването на риска от бедност на маргинализирани групи като ромите изисква 

планиране и прилагане на ефективни интегрирани мерки, съответстващи на 

характеристиките на групата, включващи интервенции за повишаване на квалификацията 

и пригодността за заетост, подпомагане на самонаемането и насърчаване на 

работодателите да наемат роми и други групи в риск. Тези мерки трябва да се комбинират 

с мерки за намаляване на риска от маргинализация, като превенция напускането на 

образованието, ранните бракове и наркоманите, подобряване на достъпа до 

здравеопазване, чрез адресиране на рисковите фактори. Има потребност също от 

подобряване на условията на живот в квартал „Запад“ на гр. Исперих  и от развитие на 

общностни центрове, в районите с по-големи ромски общности, които да извършват 

подкрепяща социална работа с общността.  

            Жизнена среда за развитие на общността  

            Община Исперих е сред по-развитите селски райони на България, със сравнително 

добро ниво на изграденост на техническата и социална инфраструктура, и разнообразие на 

местните услуги: налице са и функционират поделения на държавната администрация, 

образователни структури, МБАЛ, здравни центрове, банки, спортни клубове, доставчици 

на социални услуги за уязвими групи. В общината работят и 24 читалища и нарастващ 

брой граждански сдружения. Въпреки наличието на инфраструктура, местната общност е 
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на мнение, че нивото на предлаганите публични услуги в образованието, 

здравеопазването, културата и спорта е недостатъчно за осигуряване на пълноценен 

социален живот и личностно развитие. Всички проучвания на територията показват, че 

неудовлетвореността от качеството на жизнената среда е втория по значимост фактор за 

напускане на младите хора и свързаните с това негативните демографски тенденции. 

Последното проучване показа, че повече от половината младежи обмислят или са взели 

твърдо решение за емиграция, като за близо една четвърт от тях, основна причина за 

емиграция е липсата на пълноценни условия за живот.    

             Потребност 7 (П7): Подобряване на възможностите за оползотворяване на 

свободното време и социална активност 

             Включените в разработването на Стратегията родители и млади семейства 

изразяват силна загриженост за липсата на среда и услуги за пълноценно оползотворяване 

на свободното време на децата и младежите, което води до увеличаване на случаите на 

наркомании, а също и до изолация и недостатъчна гражданска ангажираност. Проучването 

на нагласите на младежите на територията на МИГ (2015) показва, че всички 

интервюирани младежи се интересуват от участие в различни клубове и школи по 

интереси, като над 50% проявяват интерес към спортни дейности и състезания, а 

останалите към клубове и школи по изкуствата, или по техника/информационни 

технологии. Подобни са и проблемите на някои от уязвимите групи от населението – 

възрастни, самотно живеещи/ живеещи в бедни семейства в по-отдалечените и малки 

населени места на общината; те са със затруднен достъп до възможностите за спорт, 

културни дейности, обществен живот и социална ангажираност. Това определя 

необходимост от подобряване на местата и услугите за обществен и културен живот, за 

практикуването на традиции и обичаи, за спорт, за личностно развитие и социални 

дейности, така и предоставянето на качествени услуги, способни да отговорят на нуждите 

и интересите на различните възрастови и социални групи на общността. 

            Потребност 8 (П8): Насърчаване на работата в мрежи и партньорствата  

            През последните 3 години, по Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих 

2010-2013, са реализирани 11 проекта от нестопанския сектор, в дейностите на които са се 

включили над 3 800 лица. С това МИГ Исперих е натрупала опит, установила е работни 

партньорства и е способна да мобилизира местната общественост за подобряване на 

материалните и нематериални измерения на качеството на живот за различни възрастови и 

социални групи на територията. Опитът от прилагането на Стратегията за предходния  

период, показва, че са необходими много по-разнообразни и широки по обхват мерки за 

насърчаване на партньорствата и работата в екип, за да се преодолеят слабите страни на 

територията.  

             За да се създадат и активират партньорства, способни да допринесат за 

подобряване на жизнената среда в различните населени места на общината, е необходимо 

да се преодолеят някои бариери, произтичащи от сегашното социално-икономическо 

състояние и демографската картина в общността. Това са консервативно мислене, 

атомизиране, изключване и изолация на хора и домакинства от уязвимите и 

маргинализирани групи, липса на традиции за екипна работа по инвестиции за колективни 

транс-поколенчески ползи, липса на желание за търсене на нови знания. Необходимо е да 

се развият и ефективни механизми за пренос на информация, знания и умения за 
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ускореното въвеждане на подходящи технологични, организационни, социални и 

екологични иновации, включително такива целящи опазването и валоризирането на 

местното природно и културно наследство, развитието на устойчив туризъм и прехода 

към зелена и ресурсоефективна икономика.  

            Околна среда и биоразнообразие 

           Състоянието на компонентите на околната среда на територията на МИГ Исперих 

като цяло е добро, поради ограничената индустриална дейност, прилагането на добрите 

земеделски практики и залесяването в горския фонд на общината. При почвите не са 

регистрирани наличия на тежки метали над ПДК, както и засоляване и вкисляване; нивата 

на ветрова (16,5 ха) и вятърна ерозия са ниски; замърсени от отпадъчни води са 5,5 ха от 

свинекомплексите в местността „Сърта” край гр. Исперих. Свлачищна дейност се 

образува предимно от преливането на язовири на ограничени площи от около 11,0 ха. 

Замърсяване на въздуха се наблюдава при неблагоприятни атмосферни условия и най-вече 

през активния отоплителен сезон като основните източници на замърсяване са 

автомобилния транспорт и средствата за битово отопление на населението. Замърсяването 

ще намалява с по-нататъшното газифициране на територията на Общината. Водните 

ресурси на общината са ограничени, но състоянието им е добро поради свитата 

промишленост и изградената за Исперих пречиствателна станция за отпадни води с 

проектен капацитет: 12 436 е. ж. Състоянието на горите също е добро – те са предимно от 

държавния горски фонд и на тях се извършват редовни залесителни програми. 

Биоразнообразието в общината е значително като ¼ от територията на МИГ попада в 

някоя от двете зони по НАТУРА 2000 – за хабитатите или за птиците. Сред по-значимите 

екологични проблемни на общината се открояват нерегламентираните сметища и липсата 

на разделно сметосъбиране, както и натискът върху местното биоразнообразие предимно 

чрез залесяване с неместни дървесни видове (установени на 2994 ха), и разчистването на 

горите (1014 ха). Общината е планирала мерки по отношение на отпадъците чрез 

закриването и рекултивирането на общинско депо за отпадъци в землището на с. Лъвино. 

            Потребност 9 (П9): Повишаване на информираността и ангажираността за 

опазване на околната среда и биоразнообразието, предотвратяване и приспособяване 

към климатичните промени 

          Основен проблем на територията е недостатъчният експертен капацитет за 

планиране, изпълнение и мониторинг на мерки за подобряване на състоянието на видовете 

в дивата природа на своята територия. Все още предстои да се създадат и въведат редица 

системи за наблюдение и програмни документи, по-важните от които са: усъвършенствана 

и разширена система за мониторинг и контрол на околната среда в общината, почвена 

информационна система, план – подпрограма за възстановяване и опазване на 

биологичното разнообразие, подпрограма по ограничаване и снижаване на градския шум. 

Рисковете, свързани с изменението на климата не се познават и поради това се подценяват 

от местните производители. Тези проблеми показват необходимост от повишаване на 

информираността на жителите и бизнеса за ползите за местната общност от опазване на 

околната среда и биоразнообразието, предотвратяване и приспособяване към 

климатичните промени.  

        Въз основа на предизвикателствата, потребностите за развитие и стремежите на 

жителите на територията на МИГ-Исперих, националните, регионални и местни 
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приоритети, са определени следната цел и приоритети на Стратегията за ВОМР на МИГ 

Исперих: 

        Стратегическа цел: Интегрирано, устойчиво и включващо местно развитие, чрез 

разнообразяване и динамизиране на икономическите дейности на територията на МИГ 

Исперих. Укрепване на предприемачеството, човешкия капитал и социално включване, 

даващо социално-икономически ползи и хоризонт за развитие на младите и уязвимите. 

        Усилията за постигане на стратегическата цел са организирани в два основни 

приоритета, целящи да разнообразят и укрепят местната икономика, както и да повишат 

качеството на живота за различни възрастови и социални групи на територията на МИГ. 

Стратегия за ВОМР за периода 2016-2020 г. на МИГ Исперих запазва двата основни 

приоритета от предходния период, но насочва повече усилия и ресурси за запазване и 

създаване на работни места и социално включване.  

        Приоритет I: Развитие на устойчив бизнес е насочен към засилване на потенциала 

на местната икономика да създава и поддържа работни места за хора с различна 

квалификация и умения, включително за хората в риск от бедност и маргинализация. 

Приоритет 1 включва всички интервенции, които са насочени към разширяване на 

възможностите за бизнес и заетост и адресират потребности П1 - П5, и ще насърчават:   

 Развитие на трудоемки аграрни вериги и добавяне на стойност към местните 

земеделски продукти; 

 Разширяване на производството и конкурентоспособността на местния 

неземеделски бизнес;   

 Развитие и оползотворяване на местния предприемачески потенциал.   

           Приоритет II: Социално включване и динамична жизнена среда цели да укрепи 

социалната тъкан и връзки чрез включване и предотвратяване на маргинализацията на 

уязвими групи и да подобри качеството на живот.  Мерките по Приоритет II адресират 

потребности П6 – П9.  Те са програмирани да отговорят на основни социални 

потребности на уязвимите и маргинализирани групи, да генерират нови партньорства за 

справяне с местни проблеми и предизвикателства, и подобрявайки местните услуги, да 

повишат качеството на живота на територията на МИГ. Мерките по този приоритет са 

свързани с повишаване на човешкия и социалния капитал, и особено готовността за 

работа в предприемачески екипи за справяне с проблеми на местни социални групи, и/или 

на конкретни населени места. За подобряване качеството на живота ще се работи и за 

създаване на възможности - включително инфраструктура, за активен начин на живот и 

социална ангажираност.  

Първи хоризонтален приоритет на Стратегията насърчава развитието и включването 

в живота на общността на младежите, които са ресурса на територията, на който 

жителите залагат за подобряване на социално-икономическите перспективи на общността. 

На общината са нужни младежи с добро образование и квалификация, които да са 

привързани и се гордеят със своето наследство, да имат уменията и самочувствието да 

търсят и намират новото, и които да са в основата на развитието на силна местна 

икономика, изграждана чрез  по-пълно използване на ресурсите, и устойчиво 

оползотворяване на местното културно-историческо и природно наследство.  
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Вторият хоризонтален приоритет цели изграждане на мрежи и партньорства за 

насърчаване на новите идеи и пренасяне на добри практики чрез сътрудничество с водещи 

организации в страната, и чрез вътрешно-териториалното и транс-териториалното 

сътрудничество с други селски територии. Дейностите по този приоритет ще насърчават 

трансфера на всички видове иновации – технически, технологични, организационни, 

социални, екологични, за изпълнение на следните задачи - укрепване на местното 

предприемачество и работата в екип, общо социално икономическо оживяване на 

територията. 

       Стратегията за местно развитие за периода 2016-2020 г. е многофондова и 

включва мерки по три програми - Програма за развитие на селските райони 2014-

2020, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 

        1. Мерки от Програмата за развитие на селските райони (Европейски 

земеделски фонд за развитие на селските райони) 

        Мярка 1.3: Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства 

       Мярката допринася за постигането на Цел 1 на стратегията за ВОМР и за 

хоризонталните приоритети чрез дейности целящи:   

1. Повишаване качеството на работната сила и развитие на човешкия капитал в 

земеделието на територията на МИГ Исперих, приоритетно сред дребните и малки 

за общината земеделски производства; 

2. Насърчаване хоризонталните връзки в селското стопанство на територията чрез 

обмяна и споделяне  на опит, знания и добри практики за развитие на сектора. 

           Мярка 4.1: Инвестиции в земеделски стопанства 

          Мярката подпомага инвестиции в земеделските стопанства, които допринасят за 

постигането на Цел 1 на стратегията за ВОМР и насърчава инвестиции за:   

         1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 

         2. въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия 

капитал; 

         3. развитие на сътрудничество между земеделските стопани. 

         По мярката приоритетно ще се подпомагат инвестициите за развитието на 

производството на плодове и зеленчуци, включително гъби, етерично-маслени и 

медицински култури и животновъдството. Приоритет се дава и на интегриране на 

земеделското производство в местни вериги за добавяне на стойност посредством 

подкрепа за колективни инвестиции и интегриране с М 4.2 за активи за съхранение, 

обработка, преработка, създаване и поддържане на къси вериги на доставка включително 

на производители, участващи в развитието на устойчиви туристически продукти.  

         Мярка 4.2: Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти 

         Мярката е програмирана за изпълнение на Цел 1 и насърчава инвестиции в 

хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ Исперих, 

целящи:  

 Добавяне на стойност към местните земеделски продукти;   

 Развитие на къси вериги на доставка; 
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 Максимално оползотворяване на отпадъците.  

      Мярката е програмирана да допринася за добавяне на стойност към местни земеделски 

продукти и за намаляване на пазарния риск, а оттам и създаването на повече стимули за 

развитие на нетрадиционни сектори в земеделието на територията на МИГ Исперих.  

       Мярка 6.4: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

       Мярката е програмирана за изпълнение на Цел 2 на стратегията и цели 

диверсификация  на икономиката на територията на МИГ Исперих чрез насърчаване 

инвестиции за развитие на неземеделските сектори на територията.   

        По мярката ще се насърчават и приоритизират инвестиции в туристически дейности, 

базирани на културното и природно наследство на територията. За изграждането на 

единен туристически продукт и мултиплициране на ефекта, подпомогнатите фирми ще се 

насърчават да спазват единни стандарти и да използват продукти и услуги на местни 

производители.   

        По мярката ще се дава силен приоритет за инвестиции в нови технологии, средно и 

високо-технологични сектори, с цел привличане завръщането на високо-образовани 

жители на общината и създаване на силен демонстрационен ефект. През предходния 

период този подход имаше силен ефект, като позволи се подпомогнат иновативни фирми 

и беше идентифициран като добра практика на европейско ниво.   

         Мярка 7.4: Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на 

местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, 

свързаната с тях инфраструктура 

      Мярката е програмирана за изпълнение на две цели на стратегията. Основната част от 

средствата ще бъдат насочени за изпълнение на цел 4 за насърчаване на активния начин на 

живот, иновативността и социалната ангажираност в общността. Мярката цели да се 

подпомогнат инвестиции за създаване, подобрение или разширяване на: 

- многофункционални зали за срещи, младежки центрове и общностни центрове 

и дейности на читалища и културни институции; 

- спортни и детски площадки и зали, включително скейтборд, тенис на маса, 

фитнес;  

- места за отдих на открито извън населените места. 

          Мярката ще допринася и за цели 1 и 2 на стратегията като адресира проблема за 

недобрата пазарна инфраструктура за продажба на продукти на местни фермери и 

производители чрез подпомагане на инвестиции за модернизация на общинския пазар и 

създаване на една зона за продажба на местни земеделски и неземеделски продукти на 

туристи, в зони, в които преминава  туристическият поток, включително и чрез 

закупуване на мобилни конструкции за временни пазари на производители. 

          За да се насърчи инициативността на местното население част от бюджета на 

мярката ще бъде резервиран за малки проекти – до 15,000 лв., инициирани и избрани от 

местните общности.  
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         Мярка 21: Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа 

        Мярката е програмирана за изпълнение на няколко цели на стратегията за ВОМР чрез 

подпомагане на проекти, адресиращи една или повече от посочените по-долу цели: 

       1. Съхранение и валоризиране на културното и природно наследство на територията 

чрез развитието на знания и умения за популяризиране и интерпретация на наследството, 

и приобщаване на местната общност към неговото опазване и валоризиране. Приоритет 

ще имат проектите за валоризация на наследството чрез участие на местната общност в 

разработване на туристически маршрути, организиране на временни изложби и събития, 

насочени към туристи, подготовка на учебни материали за посетители на територията.   

      2. Засилване на интереса и капацитета на местната общност за опазване на околната 

среда, предотвратяване и приспособяване към изменението на климата  и 

биоразнообразието чрез пренос на знания и демонстрация на добри практики.  

      3.Стимулиране на инициативността и пълноценното участие на гражданите в живота 

на общността за по-добро качество на живот и намаляване на социалната изолация.  

      Мярката е извън обхвата на Регламент (ЕС) 1305/2013 и се базира и доразвива 

успешния натрупан опит през предходния програмен период, когато МИГ Исперих беше 

единствената българска група, която разработи процедури, включително правила за избор 

на проекти, насоки за кандидатстване и отчитане на проектите. Опитът от прилагането на 

мярката показва, че значителната административна тежест и липсата на опит в 

управлението на проекти ограничава кандидатстването. Поради това при отчитане добрия 

опит на страните-членки, по мярката ще се прилагат пакетни проекти, чрез които ще се 

финансират микропроекти, предложени от местни неправителствени организации, 

читалища или граждански групи. Чрез микропроектите, мярката ще допринесе за 

привличането, организацията и включването на нови групи от общността в инициативи за 

развитие на територията.  

         1. Мерки от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

(Европейски социален фонд) 

        Мярка 1: Развитие на предприемачеството  

        Мярката е насочена към цел 2 на стратегията за ВОМР на МИГ Исперих и цели  

развитие на предприемаческите умения и включването в самостоятелна заетост на 

безработни или заети, които имат предприемачески нагласи, като по този начин 

допринася за създаването и развитието на устойчив бизнес на територията на МИГ. 

Мярката има принос и за цел 3 на стратегията чрез стимулиране на предприемачеството и 

самозаетостта на уязвими групи, които по-трудно и по-рядко стартират предприемаческа 

дейност (маргинализирани групи като ромите, хората с увреждания и дълготрайно 

безработните).   

        Мярката адресира потребността за осигуряване на специализирана подкрепа и услуги 

за стартиращи фирми на територията на МИГ Исперих, включително консултантски 

услуги, съвети, наставничество и обучение за изграждане на предприемачески умения и 

управление на бизнеса.     

       Мярката ще подпомага дейности за повишаване на информираността, мотивацията и 

предприемаческите умения на жители на територията, имащи нагласи за стартирането на 

собствен бизнес, а също изграждане на предприемачески, управленски и бизнес умения. 
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Тя ще предостави също достъп до консултантски услуги и наставничество за стартиращи 

предприятия, създадени от подкрепените бенефициенти, като по този начин ще допринесе 

за повишаване на шанса за успех на стартиращия бизнес. По този начин мярката ще 

облекчи прехода към самостоятелна заетост и повиши устойчивостта на новосъздадения 

бизнес.  

Мярка 2: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности  

       Мярката е планирана за изпълнение на цел 3 на стратегията за ВОМР и цели социално 

икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на МИГ 

Исперих. В рамките на тази мярка се предвижда да бъдат подкрепяни интегрирани 

проекти, съчетаващи дейности за осигуряване достъп до заетост, образование, социални и 

здравни услуги, които да допринасят за социалното включване, повишаване на 

икономическата активност и заетостта на маргинализирани групи.  

      Мярката е насочена към ромите и другите маргинализирани групи като ромите, които 

по оценка на неправителствени организации на територията на МИГ са около 3100-3200 

души. Потребностите, които мярката адресира са за повишаване на квалификацията и 

пригодността за заетост, насърчаване на работодателите да наемат роми и други групи в 

риск.  Мярката ще адресира и потребността от превенция на ранно отпадане от училище, 

включително, ранното встъпване в бракове и  подобряване на достъпа до услуги, в т.ч. 

социални и здравни.  

       2. Мерки от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

(Европейски фонд за регионално развитие) 

       Мярка 1: Капацитет за растеж на МСП   

       На територията на МИГ Исперих функционират малко на брой неземеделски малки и 

средни предприятия, но те осигуряват значителна част от заетостта във формалния сектор, 

поради което тяхното устойчивото развитие е от съществено значение за местното 

социално икономическо развитие. Предизвикателствата, пред които са изправени тези 

предприятия са различни. Част от фирмите се намират в етап на развитие на нови външни 

пазари и разнообразяване продуктовата гама и се нуждаят от инвестиционна подкрепа за 

осигуряване и ускоряване на растежа. Друга част от фирмите губят конкурентоспособност 

поради изтичането на квалифицирана работна ръка и се нуждаят от инвестиции за 

повишаване на производителността на труда и привлекателността на работните места.   

           Мярката ще допринесе за повишаване на икономическата активност и 

разнообразяване на икономиката на МИГ Исперих чрез укрепване на производителността, 

качеството и конкурентоспособността, водещи до разширяване на вътрешния и външния 

пазар на съществуващите малки и средни предприятия. Освен това мярката ще допринесе 

за привличането на инвестиции на територията на МИГ на фирми от други региони или 

предприемачеството и устойчивото развитие на новосъздадени МСП, включително 

доставчици на по-големи фирми от територията. Така мярката ще допринесе за запазване 

и създаване на работни места и ще способства за устойчивия растеж на местната 

икономика.  

Общият ресурс, с който ще разполага новата Стратегия за местно развитие е 5 

232 000 лв. , от тях     2 932 000 лв. за мерки по ПРСР, 800 000 лв. за мерки по ОПРЧР 

и  1 500 000 лв. за мерки по ОПИК. 
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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, 

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 2014-

2020, включваща представители на общинска администрация и общински съветници. С 

Решение №71 от 16.03.2016 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. 

           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. 

           След изготвянето на годишния доклад следва да се организира публичното му 

представяне и разпространяване – задължение на общинската администрация. 

Приложимите методи за дейността са публикуване на интернет страницата на общината, 

използване на местните медии и препращането на документа на ключовите партньори по 

реализацията на ОПР 

          IV. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския 

план за развитие през 2015 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 2016 г., необходима за изготвяне на 

социално-икономическия анализ към Годишния доклад. 

        Все още няма готовност и нагласа сред общинските експерти да подават 

необходимата информация по заложените индикатори, съобразно ресора, за който 
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отговарят. В този смисъл при подготовката на настоящия доклад е използвана 

информация от годишните отчети за 2016 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 

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. 
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             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. 

             През втората половина на 2017 г. предстои изготвянето на междинна оценка за 

изпълнението на Общинския план за развитие, след което ще се предприемат мерки за 

актуализирането му и съобразяването му секторните политики, планове и програми на 

територията на общината. 

            

           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 - 

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 в предходния програмен период е отличното партньорство и 

сътрудничество на общината с Местната инициативна група, съвместно с която на 

територията на общината успешно се реализираха множество проекти, заложени в 

Стратегията за местно развитие. 

          Нов момент през 2016 г. е включването на община Исперих в 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. В рамките на програмата с помощта на назначен от Съвета 

на Европа фасилитатор, беше сформирана Местна активна група /МАГ/, в която членуват 

доброволно активни роми от местната общност. Благодарение на доброто партньорство и 

сътрудничество с представителите на програмата в лицето на Асоциация „Интегро“ бяха 

разработени два проекта по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 

г.“ и започна подготовката на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 

г.“ 

        

 VIII. Резултати от извършени оценки към края на 2016 г. 

         През 2016 г. не са извършвани експертни оценки за изпълнението на ОПР. Оценка на 

изпълнението е представена единствено с този доклад чрез отчета за изпълнените проекти 

на територията на общината. Първата експертна междинна оценка на ОПР е заложена да 

се осъществи през втората половина на 2017 г. и тогава ще стане възможно отчитането на 

заложените индикатори за 2016 г. след предоставяне на актуална информация от ТСБ –

Разград. 
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        Напредъкът в отделните сектори е очевиден от изложените факти и данни. За 

съжаление липсва актуална информация за някои отрасли. В общината все още няма 

създаден механизъм за събиране на необходимата информация по заложените индикатори. 

       През отчетния период няма реализирани крупни инфраструктурни проекти, тъй като 

2016 г. е по-скоро подготвителна за общините от селските райони, предвид това, че едва 

през септември 2016 г. стана възможно кандидатстването с проекти по мярка 7.2 на ПРСР.  

       През периода община Исперих продължи да развива социалните услуги в различни 

направления. 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. 

С всички реализирани проекти по ОПРЧР  се удовлетворяват нуждите на уязвимите групи 

на територията на община Исперих за постигане на по-добро общо състояние и качество 

на живот. Новосъздаденият през 2015 г. Център за отдих, свободно време и социални 

услуги за възрастни хора с увреждания в гр. Исперих повиши качеството на предлаганите 

социални услуги Домашен социален патронаж и Обществена трапезария в гр.Исперих, 

създаде условия за  интеграция на социално уязвими групи в общността и повиши техните 

социални контакти с приятели, връстници и близки хора. През 2016 год. ДСП – Исперих е 

предоставял социални услуги на 231 лица при 100 от предходната година, като услугата 

обхвана и лица извън  град Исперих - селата Лъвино, Къпиновци, Подайва, Духовец и 

Китанчево. 

        След приключването на проект BG06 - 218  „Превенция и реинтеграция на деца в 

риск” по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2, финансиран от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, се 

подобри оборудването в детските градини, в това число и използваните от учителите 

дидактически материали.  

         В обобщение, може да бъде направен извод, че в голяма степен са постигнати 

планираните за 2016 г. цели и се създадоха условията за реализирането на нови проекти 

през оставащите 4 години на програмния период. Напредъкът при изпълнение на 

общинския план за развитие за изминалата 2016 г. се дължи на ползването на различни 

източници на финансиране – ЕЗФ, ЕФРР, национално финансиране, собствени средства и 

др. 

 

          IX. 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 2016 г. са реализирани значителен брой дейности за подобряване условията и 

качеството на живот на населението на общината и естетизация на градската среда.         

Въпреки ограничените финансови ресурси в национален мащаб, нестабилната 

политическа ситуация в страната и спирането на плащанията по редица оперативни 

програми, Община Исперих продължи успешно реализацията на изпълняваните проекти. 

Създадена е също добра проектна готовност и база данни с проектни предложения, за 

които се търсят възможности за финансиране.  

           Необходимо е да продължат усилията за по-конкретно адресиране на социално-

икономическите проблеми като се насърчи взаимодействието и координацията между 
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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; 

 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; 

 Прилагане на мерките от разработената Стратегия за развитие на туризма в община 

Исперих за периода 2014-2020 г.; 

 Развитие на интегрирани туристически услуги;  

 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;  

 Разширяване на международните контакти и сътрудничество и реализиране на 

съвместни инициативи, базирани на европейския опит и ноу-хау;  

 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.  
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 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане  на  годишeн  отчет  за  изпълнение на  Програма за 

управление на отпадъците в община Исперих за 2016 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

 Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

 

Съгласно чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Решение 

№275/16.02.2017 г. на Общински съвет – гр. Исперих,  кметът на общината, следва да  

направи годишен отчет пред Общинския съвет за изпълнение на Програма за управление 

на отпадъците в община Исперих (2016-2020) за 2016 г., която е неразделна част от 

общинската програма за околна среда. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме 

следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 
Да приеме отчета за изпълнение на програмата за управление на отпадъците и на  

основание чл.21, ал.1, т.13, ал.2 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.52, ал.9 от ЗУО, във връзка с 

чл.79, ал.4 и ал.5 от ЗООС   

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 

    1. Приема годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на 

отпадъците в община Исперих за 2016 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

24.04.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.    

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г- жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 24.04.2017 г. от 

16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 24.04.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря на председателите на постояните комисии. 

 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, предложения, становища. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

  

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 307 

 

На  основание чл.21, ал.1, т.13, ал.2 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.52, ал.9 от ЗУО, във 

връзка с чл.79, ал.4 и ал.5 от ЗООС   
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

    1. Приема годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на 

отпадъците в община Исперих за 2016 г. 

 

      2.  Решението 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 съобщаването 

му пред Административен Съд -  гр. Разград, по реда на АПК. 

 
Годишен отчет 

за изпълнение на програмата за управление на отпадъците в Община Исперих  

(2016 – 2020г.) за 2016 г. 

(Приета с Решение №275 по Протокол № 26 от 16.02.2017год. на Общински съвет – 

Исперих) 

 

Съгласно чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), програма за 

управление на дейностите по отпадъците се разработват и изпълняват от Кмета на община 

Исперих. 

Община Исперих има разработена програма - „Програма за управление на отпадъците в 

община Исперих за периода 2016 до 2020 г.“, която е приета от общински съвет е Решение 

№ 275 по Протокол № 26 от 16.02.2017 г. Тя е разработена с цел да се определят 

необходимите мерки за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в 

общината. Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчина ежегодно и 

подлежи на актуализация при промяна на фактически и/или нормативни условия в 

процеса на нейната реализация. Прилагане на необходими мерки по управление на 

отпадъците на регионално ниво в плана за действие на Програмата има определени цели 

за изпълнение. 

Екологосъобразно управление на отпадъците : 

Програмата за управление на отпадъците в община Исперих обхваща дейностите по 

поддържане чистотата на обществени места, събиране, извозване и обезвреждане на 

битови и строителни отпадъци и осъществяване на контрол върху тях. 

В изпълнение на чл. 22 от Закона за управление на отпадъците общинската 

администрация има приета Наредба управление на отпадъците на територията на община 

Исперих. 

Всички населени места включени в огранизираното сметосъбиране са оборудвани със 

съдове за отпадъци, които се обслужват с честота съгласно ежегодната заповед на кмета 

на община Исперих и одобрения график на сметопочистващата фирма „ЕФ СИ СИ 

България“ ЕООД. 

Разделно събиране на отпадъците: 

В изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците, община Исперих 

има сключен договор с „Екоколект“ АД за разделно събиране на отпадъци. За извършване 

на дейността на територията на град Исперих, организацията е разположила 46 броя 

жълти контейнери и 46 броя зелени контейнери. 

В изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците в община 

Исперих е въведена система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци с 

цел увеличаване дела на оползотворяване и рециклиране на отпадъци. Община Исперих 

има сключен договор с „ Трансинс Технорециклираща компания“ АД  за разделно 

събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. С „Трансинс 

Батери“ ООД за разделно събиране, временно съхраняване и предаването за 
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предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни 

за употреба батерии и акумулатори, и с „Трансинс Авторециклиращ Консорциум“ АД за 

събиране, съхраняване и предаване за последващо оползотворяване и/или обезвреждане 

на излезли от употреба гуми на територията на община Исперих. 

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 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане  на  годишeн  отчет  за  изпълнение на  Програма за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета в община Исперих за 2016 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми общински съветници, 

 

Съгласно чл.40, ал.4 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и Решение 

№129/19.05.2016 г. на Общински съвет – гр. Исперих,  кметът на общината, следва да  

направи годишен отчет пред Общинския съвет за изпълнение на Програма за овладяване 

на популацията на безстопанствените кучета в община Исперих за 2016 г. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме 

следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 
Да приеме отчета за изпълнение на програмата за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета и на  основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с т.12 и ал.2 и чл.27, 

ал.3 от ЗМСМА 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 

    1. Приема годишен отчет за изпълнение на Програма за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета в община Исперих за 2016 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

24.04.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.    
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         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г- жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 24.04.2017 г. от 

16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 24.04.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря на председателите на постояните комисии. 

 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, предложения, становища. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

  

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 26 1 1 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 308 

 

На  основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с т.12 и ал.2 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 

    1. Приема годишен отчет за изпълнение на Програма за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета в община Исперих за 2016 г. 

 

 2. Решението 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 съобщаването 

му пред Административен Съд -  гр. Разград, по реда на АПК. 

 

Годишен отчет 
за изпълнение на програмата за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община Исперих 

(2016 – 2020 г.) за 2016 г. 

(Приета с Решение №167 по Протокол № 22 от 14.02.2013 год. на Общински съвет – 

Исперих) 

 Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията 

на община Исперих следва дейностите и мерките към тях, придвидени в „Праграма за 

овладяане на популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Исперих. 

   Съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЗЖ, кметовете на общини организират изпълнението на 

програмите и ежегодно внасят отчет за тяхното изпълнение пред Изпълнителния директор 

на Българската агенция по безопасност на храните. 

   Дейностите по програмата се отчитат и пред Обшински съвет. 

   Целта на приетите нормативи е установяване на контрол върху популацията от 

домашни и безстопанствените кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността 

на градска  среда. 

   Определянето на точния брой на безстопанствени кучета е задължително условие при 

планирането и провеждането на мерките за намаляване на тяхната популация. 

   При подаване на сигнал или жалба за наличие на безстопанствени кучета, се реагира 

своевременно, като комисия назначена със заповед от Кмета на община Исперих отива на 

място за проверка. На база проверката се изготвя  констативен протокол.  В зависимост от 

констатациите се предпиемат  необходимите действия: 

- Доказано агресивни кучета се третитар съгласно чл. 179 от ЗВМД. 

- В случай, че жалбата е неоснователна кучето/та се обработва/т и се връща/т на място на 

залавяне. 

   Предприетите мерки се изпълняват от  СНЦ „Сдружение за развитие на туризма в 

региона на Тутракан“ , с което община  Исперих през отчетната 2016 г. сключи договор за 

възлагане на дейности по „Програма за обладяване на популацията на безстопанствени 

кучета на територията на Община Исперих. 

Проведени профилактични мероприятия за обработване на безстопанствени кучета на 

територията на Община Исперих. 
 17.04.2016 г.  – обработени 4 броя кучета; 
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 22.04.2016 г. – обработени  4 броя кучета; 

 15.05.2016 г. – обработени 8 броя кучета; 

 21.06.2016 г. – обработени 8 броя кучета; 

 11.07.2016 г. – обработени 8 броя кучета; 

 09.08.2016 г. – обработени 8 броя кучета; 

 18.08.2016 г. – обработени 7 броя кучета; 

 29.08.2016 г. – обработени 6 броя кучета; 

 

Промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и 

обработването на безстопанствените кучета са повишаване на безопасността на градската 

среда и намаляванена социалното напрежение. 

Също така регистрация на домашни кучета и стимулирането на кастрацията им ще 

спомогнат за трайното решаване на проблема и обладяване на нежелани животни от дома 

към улицата. 

Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни, количествени 

подобрения и постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета. 

 
 

 

 

 

 ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот, покривно и подпокривно 

пространство от имот №0.93, кв.15 по ЗРП на с. Тодорово, община Исперих . 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

В Общинска администрация Исперих е постъпило писмо с вх.№К-147/16.01.17г. от 

«Теленор България» ЕАД, с ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: град 

София, СО-район Младост, ж.к. «Младост 4», Бизнес парк София, сграда №6, 

представлявано от изпълнителния директор Майкъл Фоли с предложение за разполагане 

на електронно-съобщителни съоражения на «Теленор България» ЕАД върху покрива на 

сграда в село Тодорово, ул. «Васил Левски», община Исперих. 

Електронно-съобщителните съоражения включват GSM антени, метална мачта 

разположени върху покрива на сградата и телекомуникационното оборудване, състоящо 

се от два шкафа, разположени на земята до сградата. 

Община Исперих е собственик на самостоятелен обект с предназначение – Здравна 

служба находящ се на втори етаж на масивна двуетажна сграда със застроена площ от 

270,89 кв.м., общи части 15,35 кв.м., право на строеж 55,97% и дворно място с площ 

1 489,13 кв.м. с административен адрес: село Тодорово, община Исперих, област Разград, 

ул. «Васил Левски» №29, парцел V-93, кв.15 съгласно Акт №1630 за частна общинска 

собственост вписан в АП  вх.рег. №1948, том VI, №132 и Договор за доброволна делба 

№22/13.02.2007г. вписан в АП  вх. рег.№267, том I, № 78. 

 

Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет - Исперих да вземе следното 
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                                                   РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.24, 

ал.1 от Наредба №27 на ОбС – Исперих, чл.11, ал.1, т. 10 буква „б“ ЗУЕС  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да бъде предоставено на «Теленор България» ЕАД, с ЕИК 

130460283 без търг или конкурс на:  

1. Правото да ползва площ от 12,2м² (дванадесет цяло и две десети) кв.м от 

покривното и съответното подпокривно пространство на сграда, както и 4,5м² (четири 

цяло и пет десети) кв. м. от имота, и двете част от имот №0.93 /нула точка девет три/, кв.15 

/петнадесети/ по ЗРП на с.Тодорово, ЕКАТТЕ:72578, община Исперих, одобрени със 

Заповед  №63/07.04.1987 на кмета на Община, целият с площ от 1,564 /едно цяло 

петстотин шестдесет и четири десети/ дка при следните съседи: 72578.0.94 – Двор; 

72578.0.92 – Двор,  за инсталирането и използването на следните електронно съобщителни 

съоръжения: 

1.1. Базова станция; 

1.2. Технологична кабина за базова станция; 

1.3. Антенни стойки за монтаж на антени и антенни устройства; 

1.4. Климатична и пожароизвестителна системи; 

1.5. Сигнално охранителна система; 

1.6. Други необходими съоръжения и оборудване. 

 

2. Правото да инсталира и ползва оборудването, необходимо за инсталирането и 

функционирането на следните съоръженията: 

2.1.Фидерни  кабели и скари,  свързващи базовата станция с антените; 

2.2. Заземителна инсталация; 

2.3. Мълниезащитна инсталация; 

2.4.Самостоятелна електрическа инсталация със собствено мерене, свързваща 

съоръженията с източник на електрическо захранване; 

2.5. Телефонни кабели, свързващи базовата станция с най-близката точка за връзка 

към фиксирана обществена телефонна мрежа. В случай, че в имота има инсталирани 

свободни телефонни чифтове НАЕМАТЕЛЯТ има право да ги ползва. 

2.6.Други необходими съоръжения и оборудване. 

 

II. Дава съгласие Община Исперих, съвместно с останалите собственици на 

сградата да сключат договор за наем за срок от 10 години с «Теленор България» ЕАД, с 

ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: град София, СО-район Младост, 

ж.к. «Младост 4», Бизнес парк София, сграда №6, представлявано от изпълнителния 

директор Майкъл Фоли срещу месечна наемна цена в размер на левовата  равностойност 

на 120 евро.       

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 
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 Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

24.04.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.    

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих, с направеното предложение в наемната цена да бъде  «срещу 

месечна наемна цена в размер на левовата  равностойност на 150 евро».       

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г- жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 24.04.2017 г. от 

16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 24.04.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на 

заседание на Общински съвет Исперих,  с направеното предложение в наемната цена да 

бъде  «срещу месечна наемна цена в размер на левовата  равностойност на 150 евро».       

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря на председателите на постояните комисии. 

 Да чуем становището на Кмета на с. Тодорово. 

 / Кмета на с. Тодорово отсъства от заседанието и такова становище не бе 

дадено/ 

 

 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, предложения, становища. 

 Няма. 
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 Преминаваме към гласуване на предложението за промяна в проекто решението 

направено на заседание на постояните комисии, а именнно: 

II. Дава съгласие Община Исперих, съвместно с останалите собственици на 

сградата да сключат договор за наем за срок от 10 години с «Теленор България» ЕАД, с 

ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: град София, СО-район Младост, 

ж.к. «Младост 4», Бизнес парк София, сграда №6, представлявано от изпълнителния 

директор Майкъл Фоли срещу месечна наемна цена в размер на левовата  равностойност 

на 150 евро.       

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

 

 Колеги подлагам на поименнно гласуване решението на вносителя с направената 

промяна: 

 II. Дава съгласие Община Исперих, съвместно с останалите собственици на 

сградата да сключат договор за наем за срок от 10 години с «Теленор България» ЕАД, с 

ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: град София, СО-район Младост, 

ж.к. «Младост 4», Бизнес парк София, сграда №6, представлявано от изпълнителния 

директор Майкъл Фоли срещу месечна наемна цена в размер на левовата  равностойност 

на 150 евро.     

 Моля, да гласуваме. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно заседание на  27.04.2017 г. от 15.30 ч.  участвали в поименното гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот, покривно и подпокривно 

пространство от имот №0.93, кв.15 по ЗРП на с. Тодорово, община Исперих . 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За   П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За   П 

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН  против  П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За   П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За   П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  
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16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За   П 

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За   П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За   П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

     

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 27 1 0 

 

  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 309 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.24, 

ал.1 от Наредба №27 на ОбС – Исперих, чл.11, ал.1, т. 10 буква „б“ ЗУЕС  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да бъде предоставено на «Теленор България» ЕАД, с ЕИК 

130460283 без търг или конкурс на:  

1. Правото да ползва площ от 12,2м² (дванадесет цяло и две десети) кв.м от 

покривното и съответното подпокривно пространство на сграда, както и 4,5м² (четири 

цяло и пет десети) кв. м. от имота, и двете част от имот №0.93 /нула точка девет три/, кв.15 

/петнадесети/ по ЗРП на с.Тодорово, ЕКАТТЕ:72578, община Исперих, одобрени със 

Заповед  №63/07.04.1987 на кмета на Община, целият с площ от 1,564 /едно цяло 

петстотин шестдесет и четири десети/ дка при следните съседи: 72578.0.94 – Двор; 

72578.0.92 – Двор,  за инсталирането и използването на следните електронно съобщителни 

съоръжения: 

1.1. Базова станция; 

1.2. Технологична кабина за базова станция; 

1.3. Антенни стойки за монтаж на антени и антенни устройства; 

1.4. Климатична и пожароизвестителна системи; 

1.5. Сигнално охранителна система; 

1.6. Други необходими съоръжения и оборудване. 

 

2. Правото да инсталира и ползва оборудването, необходимо за инсталирането и 

функционирането на следните съоръженията: 
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2.1.Фидерни  кабели и скари,  свързващи базовата станция с антените; 

2.2. Заземителна инсталация; 

2.3. Мълниезащитна инсталация; 

2.4.Самостоятелна електрическа инсталация със собствено мерене, свързваща 

съоръженията с източник на електрическо захранване; 

2.5. Телефонни кабели, свързващи базовата станция с най-близката точка за връзка 

към фиксирана обществена телефонна мрежа. В случай, че в имота има инсталирани 

свободни телефонни чифтове НАЕМАТЕЛЯТ има право да ги ползва. 

2.6.Други необходими съоръжения и оборудване. 

 

II. Дава съгласие Община Исперих, съвместно с останалите собственици на 

сградата да сключат договор за наем за срок от 10 години с «Теленор България» ЕАД, с 

ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: град София, СО-район Младост, 

ж.к. «Младост 4», Бизнес парк София, сграда №6, представлявано от изпълнителния 

директор Майкъл Фоли срещу месечна наемна цена в размер на левовата  равностойност 

на 150 евро.       

 

IIІ. 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 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Кандидатстване на Община Исперих пред ПУДООС  към МОСВ за 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Изграждане на част от V етап 

на канализационната мрежа гр.Исперих“. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

През периода 2013 – 2015г. Община Исперих реализира проект „Интегриран проект 

за водния цикъл на гр. Исперих“. В изпълнение на проекта се разшири и реконструира 

ПСОВ - гр.Исперих.  Изгради се  дъждовна канализационна система в местата, където 

имаше затруднения с отводняването при интензивни валежи, изгради се КПСт „Исперих” 

и напорен тръбопровод с дължина L=410 м.  Подмени се съществуващата водопроводна 

мрежа с обща дължина 15 946 м по трасето на новоизградената канализация.  По проекта 

канализационната мрежа на гр.Исперих беше разделена на етапи, с приоритет на по-гъсто 

населените квартали. В първите четири етапа се изградиха трасета, разположени по важни 

артерии, около обществени сгради и плътно застроени квартали. С реализирането на Етап 

V ще се  обхванат междублокови пространства, тупици и слабо застроени терени, както и 

близо 95% от дъждовната мрежа на града. Ще се реши проблема на града с отвеждането 

на битовите отпадъчни води. Трябва да се има предвид, че част от  живущите са 

принудени да изграждат допълнителни шахти и трасета с цел отводняване на приземни 

етажи, които трасета са с неясно оттичане. Изграждането на V етап на канализационната 
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система ще осигури по-добри условия за живот на населението в гр. Исперих чрез 

доизграждане на канализационната мрежа в съответствие с изискванията на европейското 

и българското законодателство в областта на околната среда и в частност критериите, 

заложени в Директивите за питейната вода и Директивите за пречистване на градските 

отпадъчни води, както и подобряване качеството на водните ресурси, постигане на 

необходимата степен на пречистване на отпадъчните води, и степен на изграденост на 

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

 

Уважаеми общински съветници, 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме 

следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.2 и т.8 от ЗМСМА и в 

съответствие с условията за финансиране на проекти от ПУДООС 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава  съгласие Община Исперих да кандидатства пред Предприятие за управление 

на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда 

и водите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект 

„Изграждане на част от V етап на канализационната мрежа на гр.Исперих“ 

2. Удостоверява, че разработеният проект за „Изграждане на част от V етап на 

канализационната мрежа гр.Исперих“ е в пълно съответствие с приоритетите на 

Общинския план за развитие на община Исперих 2014 – 2020 година, 

Стратегическа цел 3: Подобрена жизнена среда в града и селата, обезпечени с 

качествени публични услуги и добро управление. Приоритетна област 4. Ресурси и 

продукция,  Мярка 4.1. Осигуряване на ресурси за обновяване и изграждане на 

липсващите елементи на системите за събиране, отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води; Приоритет 4.1 Изграждане, разширяване и реконструкция на 

канализационни мрежи и ВиК мрежи в населените места на Община Исперих 

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да подготви необходимите документи за  

кандидатстване за изпълнение на проект „Изграждане на част от V етап на 

канализационната мрежа гр.Исперих“ пред ПУДООС към МОСВ. 

 Настоящото Решение влиза в сила от деня на приемането му (Съгласно чл.73, ал.2 

от Правилника за организацията и дейността на ОС-Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 
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 Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

24.04.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.    

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г- жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 24.04.2017 г. от 

16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 24.04.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря на председателите на постояните комисии. 

 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, предложения, становища. 

 Няма. 

 Моля, колеги общински съветници да гласуваме. 
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         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

 

   
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 310 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.2 и т.8 от ЗМСМА и в 

съответствие с условията за финансиране на проекти от ПУДООС 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава  съгласие Община Исперих да кандидатства пред Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство 

на околната среда и водите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 

за реализация на проект „Изграждане на част от V етап на 

канализационната мрежа на гр.Исперих“ 

2. Удостоверява, че разработеният проект за „Изграждане на част от V етап на 

канализационната мрежа гр.Исперих“ е в пълно съответствие с 

приоритетите на Общинския план за развитие на община Исперих 2014 – 

2020 година, Стратегическа цел 3: Подобрена жизнена среда в града и 

селата, обезпечени с качествени публични услуги и добро управление. 

Приоритетна област 4. Ресурси и продукция,  Мярка 4.1. Осигуряване на 

ресурси за обновяване и изграждане на липсващите елементи на системите 

за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води; Приоритет 4.1 

Изграждане, разширяване и реконструкция на канализационни мрежи и ВиК 

мрежи в населените места на Община Исперих 

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да подготви необходимите документи 

за  кандидатстване за изпълнение на проект „Изграждане на част от V етап 

на канализационната мрежа гр.Исперих“ пред ПУДООС към МОСВ. 

4. Настоящото Решение влиза в сила от деня на приемането му (Съгласно 

чл.73, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОС-Исперих, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация) 

            Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител 

на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 



 83 

            Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването им 

пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 

 

 

 

  

 

 ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 029 099, ЕКАТТЕ 32 

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

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

           От инж. Йотко Василев Йотов – представител на  “Хан Аспарух” АД има 

подадено Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ-263 /13.04.2017 год. за 

Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 029 099, ЕКАТТЕ 32 874, местност  

“Коджа Екинлик” – землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград по смисъла на 

чл. 109, ал. 1, т. 1 и 3  и ал. 3 т. 9 от ЗУТ.              

                 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 029 

099, ЕКАТТЕ 32 874, местност  “Коджа Екинлик” – Землище гр. Исперих ,  общ. 

Исперих, обл. Разград, и одобряване на Задание на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от 

ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ.  

 

Общински съвет Исперих   

РЕШИ : 

 

          1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ  на поземлен имот № 029 099, ЕКАТТЕ 32 

874, местност  “Коджа Екинлик” – землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград,  

          2.  Одобряване на Задание 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 
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 Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

24.04.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.    

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г- жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 24.04.2017 г. от 

16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря на председателите на постояните комисии. 

 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, предложения, становища. 

 Няма. 

 Моля, колеги общински съветници да гласуваме. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 311 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 029 

099, ЕКАТТЕ 32 874, местност  “Коджа Екинлик” – Землище гр. Исперих ,  общ. 

Исперих, обл. Разград, и одобряване на Задание на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от 

ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ.  
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Общински съвет Исперих  

 РЕШИ : 

 

          1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ  на поземлен имот № 029 099, ЕКАТТЕ 32 

874, местност  “Коджа Екинлик” – землище 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 Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Учредяване право на ползване за устройване на 60 броя пчелни 

семейства върху част от общински поземлен имот №000065 за срок от 10 години в 

землището на с.Бърдоква, община Исперих, област Разград 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В общинската администрация е постъпило заявление с вх.№ ТТ-

37/13.02.2017год. от Неджати Йонузов Ибрахимов  с постоянен адрес гр.Исперих, ул. «Гео 

Милев» № 8, община Исперих за учредяване на право на ползване за устройване на 60 

броя пчелни семейства  за срок от 10 години върху  2,000 дка , представляващ  част от 

общински поземлен имот № 000065 с начин на трайно ползване Дървопроизводствена 

площ в местността «Воденичарски път»  в землището на  

с. Бърдоква, община Исперих.  

Съгласно чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството  общините могат за 

учредяват право на ползване върху земеделски земи, горски територии, както и върху 

урегулирани имоти.    

   Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост в Община Исперих през 2017год.   

  Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет –Исперих да вземе следните 

 

     Р Е Ш Е Н И Я :   

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската 

собственост и чл.9, ал.2 от Наредба №27 на Общински съвет -Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
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І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в Община Исперих през 2017год  в раздел «Имоти, върху които общината има 

намерение да учреди вещни права» с т.2 със следното съдържание: Учредяване 

безвъзмездно право на ползване на част от поземлен имот №000065  с начин на трайно 

ползване  Дървопроизводствена площ в местността «Воденичарски път»  в землището на 

с. Бърдоква, община Исперих  с Акт за публична общинска собственост № 

1790/27.03.2007год.  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,чл.34, ал.6 от  Закона за общинската 

собственост, чл.69, ал.3, т.2, чл.71, ал.7 от Закона за горите, във връзка с чл.11, ал.1 и 2 от 

Закона за  пчеларството и чл.56, ал.4 и ал.5 от Наредба №27 на Общински съвет -Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Дава съгласие за учредяване на  безвъзмездно право на ползване за срок от 10 

(десет) години върху част от поземлен имот № 000065 (нула нула нула нула шестдесет и 

пет) с начин на трайно ползване Дървопроизводствена площ  с обща площ 784,630 дка в 

местността „воденичарски път“, с. Бърдоква в отдел 1168, подотдел Ж- 3 с площ  2,000 

(два)  дка за устройване на 60 броя пчелни семейства, собственост на Неджати Йонузов 

Ибрахимов, с адрес гр.Исперих, ул. „Гео Милев“ №8, община Исперих, съгласно 

Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 1186/03.08.2011год. 

За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 1790 от 

27.03.2007год., вписан в Агенцията по вписванията на 21.01.2008г., вх. № 169, том I, №19.  

 ІІ.  Възлага  на  кмета на Община Исперих да извърши  всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

24.04.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.    

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих, а в договора да бъде включено условие – да не се прави 

масивно строителство върху посочения поземлен имот. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г- жо Митева. 
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 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 24.04.2017 г. от 

16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Становището на Кмета на с. Бърдоква. 

 / Кмета на с. Бърдоква отсъства и становище по проекта за решение не бе 

получено/ 

 

 Благодаря на председателите на постояните комисии. 

 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, предложения, становища. 

 Няма. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване на  предложението за допълнение 

направено на заседание на постояните комисии, а именнно:  

Възлага на Кмета на Община Исперих в договора за наем да бъде включена клауза 

със следния текст: - « Наемателя няма право да извършва масивно строителство в 

посочения имот». 

 

  

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

 

 Предлагам да преминем към гласуване на проекто решенията с направеното 

допълнение, а именнно: 

Възлага на Кмета на Община Исперих в договора за наем да бъде включена клауза 

със следния текст: - « Наемателя няма право да извършва масивно строителство в 

посочения имот». 

 Гласуването е поименнно. 

Заповядайте. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно заседание на  27.04.2017 г. от 15.30 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Учредяване право на ползване за устройване на 60 броя пчелни 

семейства върху част от общински поземлен имот №000065 за срок от 10 години в 

землището на с.Бърдоква, община Исперих, област Разград 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За   П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За   П 

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За   П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За   П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За   П 

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За   П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За   П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

     

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 312 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската 

собственост и чл.9, ал.2 от Наредба №27 на Общински съвет -Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

   

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в Община Исперих през 2017год  в раздел «Имоти, върху които общината има 

намерение да учреди вещни права» с т.2 със следното съдържание: Учредяване 

безвъзмездно право на ползване на част от поземлен имот №000065  с начин на трайно 

ползване  Дървопроизводствена площ в местността «Воденичарски път»  в землището на 

с. Бърдоква, община Исперих  с Акт за публична общинска собственост № 

1790/27.03.2007год.  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,чл.34, ал.6 от  Закона за общинската 

собственост, чл.69, ал.3, т.2, чл.71, ал.7 от Закона за горите, във връзка с чл.11, ал.1 и 2 от 

Закона за  пчеларството и чл.56, ал.4 и ал.5 от Наредба №27 на Общински съвет -Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Дава съгласие за учредяване на  безвъзмездно право на ползване за срок от 10 

(десет) години върху част от поземлен имот № 000065 (нула нула нула нула шестдесет и 

пет) с начин на трайно ползване Дървопроизводствена площ  с обща площ 784,630 дка в 

местността „воденичарски път“, с. Бърдоква в отдел 1168, подотдел Ж- 3 с площ  2,000 

(два)  дка за устройване на 60 броя пчелни семейства, собственост на Неджати Йонузов 

Ибрахимов, с адрес гр.Исперих, ул. „Гео Милев“ №8, община Исперих, съгласно 

Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 1186/03.08.2011год. 

За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 1790 от 

27.03.2007год., вписан в Агенцията по вписванията на 21.01.2008г., вх. № 169, том I, №19.  

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих в договора за наем да бъде включена 

клауза със следния текст: - « Наемателя няма право да извършва масивно строителство в 

посочения имот». 

 

 ІІІ.  Възлага  на  кмета на Община Исперих да извърши  всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

IV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

 V. Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
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 ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на  масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1, находяща се в 

с.Белинци, община Исперих, област Разград.  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Поземлен имот № 03472.40.328 по кадастралната карта на с.Белинци и поземлен 

имот № 15953.65.178 по кадастралната карта на с.Голям Поровец са с начин на трайно 

ползване За обект комплекс за здравеопазване, а построените в имотите сгради са 

предназначени за Здравни заведения. Към настоящият момент тези имоти не се ползват по 

предназначение, в тях няма настанени лекари за извършване на медицинска помощ и 

сградите, поради това че не са извършване ремонтни дейности не отговарят на 

изискванията за здравни заведения. Предложението ни е да се преотредят УПИ № IX-328, 

кв.20 по ПУП на с.Белинци от Обект комплекс за здравеопазване  в За обществено 

обслужване и УПИ № V-178, кв.26 по регулационния план на с.Голям Поровец от 

Комплекс за здравеопазване в За ниско-етажно жилищно строителство. Промяната в 

регулационните планове е предпоставка за промени и в кадастралните карти и 

кадастралните регистри на съответните населени места. 

 За двата имота са изработени проекти за изменение на подробни устройствени 

планове, като съгласно становища от главния архитект на община Исперих   измененията 

на ПУП-ПР на гореописаните поземлени имоти са законосъобразни съгласно 

разпоредбите на ЗУТ. Съгласно чл.134, ал.7 от ЗУТ (7) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.; доп., 
бр. 50 от 2010 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 вземе 

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 следните поземлени 

имоти: 

 

1.1. Поземлен имот № 03472.40.328 по кадастралната карта на с.Белинци 

представляващ УПИ № IX-328, кв.20 по ПУП на селото от За обект комплекс за 

здравеопазване в За обществено обслужване  и начина на трайно ползване на сградата от 

Здравно заведение в Жилищна  сграда. 
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       1.2.Поземлен имот № 15953.65.178 по кадастралната карта на с.Голям Поровец 

представляващ УПИ № V-178, кв.26 по регулационния план на селото  от За обект 

комплекс за здравеопазване в За ниско-етажно жилищно строителство и начина на 

трайно ползване на сграда № 15953.65.178.1 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.  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

24.04.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.    

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г- жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 24.04.2017 г. от 

16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 24.04.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището и на Кмета на с. Белинци. 

 / Кмета н с. Белинци също отсъства/ 

 

 Благодаря на председателите на постояните комисии. 

 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, предложения, становища. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

  

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 313 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 от Наредба № 27 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с  проявен интерес за закупуване на  поземлени  имоти   да  се проведе 

процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2017 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Дава съгласие за  продажба на:      

1. Масивна едноетажна сграда № 03472.30.27.1 (нула три хиляди четиристотин 

седемдесет и две точка тридесет точка двадесет и седем тачка едно) с начин на трайно 

предназначение За друг вид сграда за обитаване със застроена площ 89 (осемдесет и 

девет) кв.м, находящ се в с.Белинци, местност „Ясак край село“, община Исперих, област 

Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-18-

35/18.08.2005год. на ИД на АК при граници на имота: имоти с № 03472.29.11; № 

03472.30.26; №03472.30.20; № 03472.30.30 и № 03472.29.6, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 6255 от 29.08.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 

29.08.2016год. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 6 106,00 (шест 

хиляди сто и шест) лева, която е пазарна цена на имота, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  01.02.2017 г. 
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1.3.Данъчната оценка на имота е в размер на 1367,30 (хиляда триста шестдесет и 

седем лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  

№ 6702000098/27.01.2017 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

  ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих  да определи условията на публичния търг 

и да 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. 

  

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлени имоти, находящи се в гр.Исперих и в с.Духовец, 

община Исперих, област Разград.   

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

В деловодството на община Исперих са постъпили заявления  за закупуване на  

Поземлен имот XVI-2856 в квартал 15 по регулационния план на гр.Исперих с площ 45 

кв.м   с Акт за частна общинска собственост № 6341/16.02.2017 год. и за Поземлен имот № 

24150.501.529 по кадастралната карта на с.Духовец с площ 2428 кв.м с Акт за частна 

общинска собственост № 6335/02.02.2017 год.   

   Имотите  са  включени  в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2017г. за продажба. За тях са съставени  Актове  за общинска 

собственост, изготвени са актуална данъчна и пазарна оценки.   

    Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:      

1. Има изявен интерес за закупуването на  имотите.    

2. Реализиране на постъпления от продажбите. 

  

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 от Наредба № 27 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с  проявен интерес за закупуване на  поземлени  имоти   да  се проведе 

процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2017 год. 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Дава съгласие за  продажба на следните поземлени  имоти, както следва:    

1. 1. Урегулиран поземлен имот XVI -2856 (римско шестнадесет тире две хиляди 

осемстотин петдесет и шест) в квартал 15 (петнадесет) отреден за Други цели с площ 45 

(четиридесет и пет) кв.м, находящ се в гр.Исперих, ул. „Васил Левски“, област Разград по 

регулационния план на града, одобрена със Заповед № 25/29.01.2001г. и изменен със 

Заповед № 35/24.01.2017 год. за изменение на ПУП-ПР  на Кмета на община Исперих при 

граници на имота: север – УПИ V от кв.15; изток – УПИ XVI от кв.15; юг – ул. „Васил 

Левски“ и запад – улица, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6341 от 

16.02.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 20.02.2017год. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 966,00 

(деветстотин шестдесет и шест ) лева. 

 1.3. Пазарната цена на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от  10.03.2017 г. е в размер на 466,00 (четиристотин шестдесет и шест ) лева. 

   1.4.Данъчната оценка на имота е в размер на 344,40 (триста четиридесет и четири  

лева и четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000222/15.02.2017 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

2. 1. Поземлен имот № 24150.501.529 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет 

точка петстотин и едно точка петстотин двадесет и девет) с начин на трайно ползване 

Нива с площ 2428 (две хиляди четиристотин двадесет и осем) кв.м, находящ се в 

с.Духовец, община Исперих, област Разград  по кадастралната карта на селото, одобрена 

със Заповед № РД -18-40/31.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АК при граници на 

имота: имоти с №, №24150.501.18; 24150.501.590; 24150.501.591; 24150.501.20; 

24150.21.28; 24150.21.11 и 24150.501.528, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 6335/ 02.02.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 07.02.2017год. 

2.2. Продажбата да се извърши при  начална тръжна цена  в размер на 2 428,00 (две 

хиляди четиристотин двадесет и осем ) лева.  

2.3.Пазарната оценка на имота,определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от  02.03.2017 г. е в размер на 1 396,00 (хиляда триста деветдесет и шест) лева. 

   2.4.Данъчната оценка на имота е в размер на 446,10 (четиристотин четиридесет и 

шест лева и десет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  

№ 6702000097/27.01.2017 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих  да определи условията на публичния търг 

и да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящите  решения.  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

24.04.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  
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         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г- жо Митева. 

 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 24.04.2017 г. от 

16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 24.04.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището и на Кмета на с. Белинци. 

 / Кмета н с. Духовец  също отсъства/ 

 

 Благодаря на председателите на постояните комисии. 

 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, предложения, становища. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно заседание на  27.04.2017 г. от 15.30 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Продажба на  поземлени имоти, находящи се в гр.Исперих и в с.Духовец, 

община Исперих, област Разград.   
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За   П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За   П 

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За   П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За   П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За   П 

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За   П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За   П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

    

  

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 314 
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На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 от Наредба № 27 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с  проявен интерес за закупуване на  поземлени  имоти   да  се проведе 

процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2017 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Дава съгласие за  продажба на следните поземлени  имоти, както следва:    

1. 1. Урегулиран поземлен имот XVI -2856 (римско шестнадесет тире две хиляди 

осемстотин петдесет и шест) в квартал 15 (петнадесет) отреден за Други цели с площ 45 

(четиридесет и пет) кв.м, находящ се в гр.Исперих, ул. „Васил Левски“, област Разград по 

регулационния план на града, одобрена със Заповед № 25/29.01.2001г. и изменен със 

Заповед № 35/24.01.2017 год. за изменение на ПУП-ПР  на Кмета на община Исперих при 

граници на имота: север – УПИ V от кв.15; изток – УПИ XVI от кв.15; юг – ул. „Васил 

Левски“ и запад – улица, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6341 от 

16.02.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 20.02.2017год. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 966,00 

(деветстотин шестдесет и шест ) лева. 

 1.3. Пазарната цена на имота, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от  10.03.2017 г. е в размер на 466,00 (четиристотин шестдесет и шест ) лева. 

   1.4.Данъчната оценка на имота е в размер на 344,40 (триста четиридесет и четири  

лева и четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000222/15.02.2017 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

2. 1. Поземлен имот № 24150.501.529 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет 

точка петстотин и едно точка петстотин двадесет и девет) с начин на трайно ползване 

Нива с площ 2428 (две хиляди четиристотин двадесет и осем) кв.м, находящ се в 

с.Духовец, община Исперих, област Разград  по кадастралната карта на селото, одобрена 

със Заповед № РД -18-40/31.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АК при граници на 

имота: имоти с №, №24150.501.18; 24150.501.590; 24150.501.591; 24150.501.20; 

24150.21.28; 24150.21.11 и 24150.501.528, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 6335/ 02.02.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 07.02.2017год. 

2.2. Продажбата да се извърши при  начална тръжна цена  в размер на 2 428,00 (две 

хиляди четиристотин двадесет и осем ) лева.  

2.3.Пазарната оценка на имота,определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от  02.03.2017 г. е в размер на 1 396,00 (хиляда триста деветдесет и шест) лева. 

   2.4.Данъчната оценка на имота е в размер на 446,10 (четиристотин четиридесет и 

шест лева и десет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  

№ 6702000097/27.01.2017 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих  да определи условията на публичния търг 

и да 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. 
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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 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от 

улична регулация, предаваеми към УПИ  I-139 в квартал 17 по плана на с.Яким Груево, 

община Исперих, област Разград. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

 Община Исперих притежава 463,47 кв.м идеални части  от улична регулация, 

предаваеми към УПИ  I-139 в квартал 17 по плана на с.Яким Груево, община Исперих   

целия с площ 3937,60 кв.м  по регулационния план на селото. За  общинските части от 

имота е съставен   Акт  за частна общинска собственост № 6364 от 27.02.2017 г., вписан в 

Агенцията по вписванията на 01.03.2017 г. За поземления имот лицето Фикрет Юмер 

Хамди притежава нотариални актове №183, том II, дело 550/1994год. и №79, том I, дело 

№49 от 2017год., като и в двата документа е описано, че имота е с неуредени 

регулационни отношения и към парцела се предават 463,47 кв.м от улична регулация.      

Лицето е подало заявление с вх.№ ОС- 684/19.12.2016год. за закупуване на  общинските 

идеални части. 

Разпореждането с 463,47 кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към 

УПИ  I-139 в квартал 17 по плана на с.Яким Груево е включено в Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017год. 

Прекратяването на съсобственост се извършва след Решение на Общински съвет,   

за което предлагам Общински съвет –Исперих да вземе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за 

закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в с.Яким Груево, община 

Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел -  ликвидиране на 

съсобственост, създаване на условия за по-добро стопанисване на имота  

 и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2  от Закона за общинската 

собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет – Исперих  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

   І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община 

Исперих и Фикрет Юмер Хамди, с адрес с.Яким Груево, ул.”Опълченска” № 6,   община 
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Исперих, област Разград чрез продажба на частта на община Исперих, а именно 

463,47/3937,60 (четиристотин шестдесет и три цяло четиридесет и седем наклонена 

черта три хиляди деветстотин тридесет и седем цяло и шестдесет) кв.м идеални части 

от улична регулация, предаваеми към парцел  I-139 (римско първи тире сто тридесет и 

девет)  в квартал 17 (седемнадесет) с обща площ на имота 3937,60 (три хиляди 

деветстотин тридесет и седем цяло и шестдесет) кв.м с местонахождение с.Яким Груево, 

ул. „Опълченска“ №6, община Исперих по регулационния план  на селото, одобрен  със 

Заповед 343/28.12.2001год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: север- ул. 

„Опълченска“;  запад и юг- парцел II-140 от кв.17  по Акт за частна общинска собственост 

№ 6364 от 27.02.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 01.03.2017 г.   

 на съсобственика Фикрет Юмер Хамди, притежаващ  останалите идеални части от 

имота, съгласно Нотариален Акт № 183, том ІІ, дело № 550 / 1994год. и Нотариален акт № 

79, том І, рег. № 508, дело №49 от 2017год. 

              ІІ. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  29.03.2017 г. в размер на 1 069,00 (хиляда шестдесет и 

девет) лева без ДДС. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

Данъчната оценка на идеалните части от имота  е 967,70 (деветстотин шестдесет и 

седем лева и седемдесет стотинки) лева, съгласно удостоверение № 

6702000353/24.02.2017 г. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община 

Исперих. 

 

      ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 

правилното   и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г- жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 24.04.2017 г. от 

16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

24.04.2017 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  
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         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището и на Кмета на с. Яким Груево. 

 / Кмета н с. Яким Груево- становището ми е да се приемат решенията по 

докладната записка / 

 

 Благодаря на председателите на постояните комисии. 

 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, предложения, становища. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 Гласуването е поименно. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно заседание на  27.04.2017 г. от 15.30 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на идеални части от 

улична регулация, предаваеми към УПИ  I-139 в квартал 17 по плана на с.Яким Груево, 

община Исперих, област Разград. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За   П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За   П 

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За   П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За   П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За   П 

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  
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20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За   П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За   П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

    

  

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 315 

 Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за 

закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в с.Яким Груево, община 

Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел -  ликвидиране на 

съсобственост, създаване на условия за по-добро стопанисване на имота  

 и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2  от Закона за общинската 

собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет – Исперих  

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

    

   І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община 

Исперих и Фикрет Юмер Хамди, с адрес с.Яким Груево, ул.”Опълченска” № 6,   община 

Исперих, област Разград чрез продажба на частта на община Исперих, а именно 

463,47/3937,60 (четиристотин шестдесет и три цяло четиридесет и седем наклонена 

черта три хиляди деветстотин тридесет и седем цяло и шестдесет) кв.м идеални части 

от улична регулация, предаваеми към парцел  I-139 (римско първи тире сто тридесет и 

девет)  в квартал 17 (седемнадесет) с обща площ на имота 3937,60 (три хиляди 

деветстотин тридесет и седем цяло и шестдесет) кв.м с местонахождение с.Яким Груево, 

ул. „Опълченска“ №6, община Исперих по регулационния план  на селото, одобрен  със 

Заповед 343/28.12.2001год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: север- ул. 

„Опълченска“;  запад и юг- парцел II-140 от кв.17  по Акт за частна общинска собственост 

№ 6364 от 27.02.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 01.03.2017 г.   

 на съсобственика Фикрет Юмер Хамди, притежаващ  останалите идеални части от 

имота, съгласно Нотариален Акт № 183, том ІІ, дело № 550 / 1994год. и Нотариален акт № 

79, том І, рег. № 508, дело №49 от 2017год. 
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              ІІ. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  29.03.2017 г. в размер на 1 069,00 (хиляда шестдесет и 

девет) лева без ДДС. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

Данъчната оценка на идеалните части от имота  е 967,70 (деветстотин шестдесет и 

седем лева и седемдесет стотинки) лева, съгласно удостоверение № 

6702000353/24.02.2017 г. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община 

Исперих. 

 

      ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 

правилното   и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих  

 

ІV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Промяна в предназначението на общински поземлени имоти в с.Белинци,   

и с.Голям Поровец, община Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

 Поземлен имот № 03472.40.328 по кадастралната карта на с.Белинци и поземлен 

имот № 15953.65.178 по кадастралната карта на с.Голям Поровец са с начин на трайно 

ползване За обект комплекс за здравеопазване, а построените в имотите сгради са 

предназначени за Здравни заведения. Към настоящият момент тези имоти не се ползват по 

предназначение, в тях няма настанени лекари за извършване на медицинска помощ и 

сградите, поради това че не са извършване ремонтни дейности не отговарят на 

изискванията за здравни заведения. Предложението ни е да се преотредят УПИ № IX-328, 

кв.20 по ПУП на с.Белинци от Обект комплекс за здравеопазване  в За обществено 

обслужване и УПИ № V-178, кв.26 по регулационния план на с.Голям Поровец от 

Комплекс за здравеопазване в За ниско-етажно жилищно строителство. Промяната в 

регулационните планове е предпоставка за промени и в кадастралните карти и 

кадастралните регистри на съответните населени места. 

 За двата имота са изработени проекти за изменение на подробни устройствени 

планове, като съгласно становища от главния архитект на община Исперих   измененията 

на ПУП-ПР на гореописаните поземлени имоти са законосъобразни съгласно 

разпоредбите на ЗУТ. Съгласно чл.134, ал.7 от ЗУТ (7) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.; доп., 
бр. 50 от 2010 г.) С изключение на случаите по ал. 2, т. 1 изменение на подробните 
устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, 
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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 вземе 

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 следните поземлени 

имоти: 

 

1.1. Поземлен имот № 03472.40.328 по кадастралната карта на с.Белинци 

представляващ УПИ № IX-328, кв.20 по ПУП на селото от За обект комплекс за 

здравеопазване в За обществено обслужване  и начина на трайно ползване на сградата от 

Здравно заведение в Жилищна  сграда. 

 

       1.2.Поземлен имот № 15953.65.178 по кадастралната карта на с.Голям Поровец 

представляващ УПИ № V-178, кв.26 по регулационния план на селото  от За обект 

комплекс за здравеопазване в За ниско-етажно жилищно строителство и начина на 

трайно ползване на сграда № 15953.65.178.1 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.  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Мюсреф 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване». 

 На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 

24.04.2017 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

             

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- жо Митева. 
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 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 24.04.2017 г. от 

16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и 

туризъм». 

 На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

24.04.2017 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Да чуем и становището на кметовете на населените места. 

 Заповядайте. 

 /Становището на Кмета на с. Голям Поровец – няма възражение по 

предложените решенията на вносителя/. 

 / Кмета на с. Белинци отсъства/. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, предложения, становища. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

  

  

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 316 
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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 следните поземлени 

имоти: 

 

1.1. Поземлен имот № 03472.40.328 по кадастралната карта на с.Белинци 

представляващ УПИ № IX-328, кв.20 по ПУП на селото от За обект комплекс за 

здравеопазване в За обществено обслужване  и начина на трайно ползване на сградата от 

Здравно заведение в Жилищна  сграда. 

 

       1.2.Поземлен имот № 15953.65.178 по кадастралната карта на с.Голям Поровец 

представляващ УПИ № V-178, кв.26 по регулационния план на селото  от За обект 

комплекс за здравеопазване в За ниско-етажно жилищно строителство и начина на 

трайно ползване на сграда № 15953.65.178.1 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 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в 

изпълнение на годишната програма по чл. 26а, ал.2 от  Закона за народните читалища и 

изразходваните средства от бюджета през 2016 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

 Председателите на Народните читалища на територията на Община Исперих 

представят ежегодно до 31 март пред Кмета на Общината и Общинския съвет доклад за 
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осъществените читалищни дейности по Програмата за предходната година и 

изразходваните от бюджета средства по ал.2 от ЗНЧ.  

 В определения срок всички читалища внесоха отчетните си материали, които са 

приложени към докладната записка.  

 Съгласно чл. 26а, ал.5 докладите на читалищата на територията на  една община се 

обсъждат от общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с участието на 

председателите на народните читалища – вносители на докладите. 

  

 Във връзка с гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния проект за 

решение: 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от  ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за 

народните читалища  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 Приема Докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на 

годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Исперих и за 

изразходваните бюджетни средства за 2016 г. на следните читалища на територията на 

община Исперих: 

гр.Исперих  „Съзнание 1891” 

с.Лъвино  „Пробуда 1928” 

с.Подайва  „Елин Пелин 1930” 

с.Голям Поровец  „Самообразование 1901” 

с.Печеница  “Васил Левски 1936” 

с.Къпиновци  „Назъм Хикмет-1959г.” 

с.Малък Поровец  „Развитие-1910” 

с.Духовец  „Просвета 1929” 

с.Лудогорци  „Развитие-1928г.” 

с.Старо селище  „Просвета 1920” 

с.Китанчево  „Пробуда 1927” 

с.М.Йонково  „Н.Й.Вапцаров 1964” 

с.Свещари  „Пробуда 1929” 

с.Конево  „Нов живот 1940” 

с.Вазово  „Съзнание-1927” 

с.Вазово  „Рома-Вазово-2007г.” 

с.Яким Груево  „Светлина 1939” 

с.Белинци  „Пробуда 1931” 

с.Тодорово  „Наука-1937г.” 

с.Делчево  „Самообразование 1930” 

с.Бърдоква  „Васил Левски 1927” 

с.Йонково  „Пробуда 1927-Йонково” 

с.Средоселци  „Просвета-1956г.” 

с.Райнино  „Просвета-1942г.” 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 
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 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и 

туризъм». 

 На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

24.04.2017 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 24.04.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, предложения, становища. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група на 

ДПС. 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 

  От докладната записка е видно, че  Председателите на читалищата на територията 

на общината са спазили срока по закона за народните читалища и са внесли своите 

доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал. 2 и за 

изразходваните от бюджета средства през предходната година. 

 Предходната календарна година се проведоха отчетно изборните събрания на 

читалищата. Тогава се избраха нови председатели на читалищните настоятелства, сменени 

бяха секретарите на читалищата / на някои/, но промяна в дейността им не виждаме. 

 Питането ми е в тази насока. 

 Защо самодейността в читалищата на територията на Община Исперих е в застой. В 

колко от читалищата има самодейни състави и  знам, че отговора ще бъде те са 

самостоятелни юридически лица, но когато са на територията на общината и на основание 

чл. 26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища „Председателите на народните 

читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10 ноември 

представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година. 
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(2) Кметът на общината внася направените предложения в общинския съвет, който приема 

годишна програма за развитие на читалищната дейност в съответната община. 

 Питам Заместник Кмета по „ Хуманитарните дейности” в община Исперих водили 

ли сте разговор с Председателите на читалищата за създаване на самодейни състави за да 

има оживление в това населено място, и ако оправданието е че няма средства, то всяко 

читалище има земи и може да отдава помещения под наем. 

 Защо активността на заместник Кмета по „ Хуманитарни дейности” бе голяма при 

провеждането на отчетно изборните събрания, а когато става въпрос за осъществяване на 

нещо в полза за населението нямате необходимата активност, а имате оправдания. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Бейтула да отговорите на питането. 

 

 Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 Уважаеми общински съветници, 

 

 Да това е така Народните читалища са  самостоятелни юридически лица и като 

такива имат бюджет, който го управляват. Държавната субсидия, която получава всяко 

едно читалище минава на обсъждане през Общински съвет и тя не стига за нищо, освен 

само за заплатите на читалищните секретари назначени по читалищата. Що се отнася за 

дейностите които трябва да организират пак се стига до въпроса за финансиране. Земите, с 

които разполагат и наемите които получават не са достатъчно. Що се отнася до моята 

активност на отчетно изборните събрания това си е  ангажимент свързан с годишното 

отчитане и едновременно за да следим дейността им, финансиите им, програмата за 

следващата година също я следим. Ако ми възложите допълнително някакви ангажименти 

задължително ще ги изпълня. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други желаещи има ли да вземат отношение по докладната записка и проекто 

решенията към същата. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

  

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 27 1 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 317 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от  ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за 

народните читалища  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
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 Приема Докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на 

годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Исперих и за 

изразходваните бюджетни средства за 2016 г. на следните читалища на територията на 

община Исперих: 

гр.Исперих  „Съзнание 1891” 

с.Лъвино  „Пробуда 1928” 

с.Подайва  „Елин Пелин 1930” 

с.Голям Поровец  „Самообразование 1901” 

с.Печеница  “Васил Левски 1936” 

с.Къпиновци  „Назъм Хикмет-1959г.” 

с.Малък Поровец  „Развитие-1910” 

с.Духовец  „Просвета 1929” 

с.Лудогорци  „Развитие-1928г.” 

с.Старо селище  „Просвета 1920” 

с.Китанчево  „Пробуда 1927” 

с.М.Йонково  „Н.Й.Вапцаров 1964” 

с.Свещари  „Пробуда 1929” 

с.Конево  „Нов живот 1940” 

с.Вазово  „Съзнание-1927” 

с.Вазово  „Рома-Вазово-2007г.” 

с.Яким Груево  „Светлина 1939” 

с.Белинци  „Пробуда 1931” 

с.Тодорово  „Наука-1937г.” 

с.Делчево  „Самообразование 1930” 

с.Бърдоква  „Васил Левски 1927” 

с.Йонково  „Пробуда 1927-Йонково” 

с.Средоселци  „Просвета-1956г.” 

с.Райнино  „Просвета-1942г.” 

 

       Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и на Областния 

Управител на Област Разград седем дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 
 

 

 

 ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Определяне на имоти– общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане през 2017год. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Юмер. 

 

Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост застроените имоти - 

публична общинска собственост, задължително се застраховат, а съгласно ал. 2 от същия 
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член на закона Общинският съвет определя имотите – частна общинска собственост, 

извън тези по ал. 1, които също могат да бъдат застраховани. 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет –Исперих да вземе следните 

 

     Р Е Ш Е Н И Я :   
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.9, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, определя 

имоти – публична и частна общинска собственост, съгласно приложения 1 и 2, неразделна 

част от настоящето решение , които следва да се застраховат срещу пожар, буря, ураган, 

действия на подпочвени води, земетресения, ВиК аварии, късо съединение, смущения в 

електропреносната мрежа, кражби чрез взлом, грабеж и злоумишлени действия на трети 

лица и други природни бедствия.   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
І.Да се застраховат следните имоти публична и частна общинска собственост по 

приложения  1 и 2. 

ІІ. Възлага на  Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението  на 

настоящото решение.         

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 24.04.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г- жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 24.04.2017 г. от 

16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и 

туризъм». 

 На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

24.04.2017 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Мюсреф 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване». 

 На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 

24.04.2017 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, предложения, становища. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

Редовно заседание на  27.04.2017 г. от 15.30 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

Докладна записка от Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Определяне на имоти– общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане през 2017год. 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  
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 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За   П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За   П 

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За   П 

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА -  Въздържал се П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За   П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За   П 

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За   П 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За   П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

     

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 27 0 1 

 

  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 318 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.9, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, определя 

имоти – публична и частна общинска собственост, съгласно приложения 1 и 2, неразделна 

част от настоящето решение , които следва да се застраховат срещу пожар, буря, ураган, 

действия на подпочвени води, земетресения, ВиК аварии, късо съединение, смущения в 

електропреносната мрежа, кражби чрез взлом, грабеж и злоумишлени действия на трети 

лица и други природни бедствия.   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
І.Да се застраховат следните имоти публична и частна общинска собственост по 

приложения  1 и 2. 
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ІІ. Възлага на  Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението  на 

настоящото решение.         

IІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 

Областен 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 Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: Кандидатстване на Община Исперих пред Фонд „Социална закрила“ с 

проектно предложение „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на 

Домашен социален патронаж гр.Исперих“ и осигуряване на съфинансиране по проекта 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Фонд „Социална закрила“ е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към 

Министерството на труда и социалната политика, създаден на основание чл.25 от Закона 

за социалното подпомагане. Фондът финансира дейности и мероприятия, свързани с 

провежданите политики в областта на социалното подпомагане. За средства от фонд 

„Социална закрила“ могат да кандидатстват общини, физически и юридически лица. С 

решение на управителния съвет се отпускат финансови средства в рамките на една 

календарна /бюджетна/ година. Разглеждането и оценяването на проектите преминава на 

два етапа. Проектите се разглеждат и оценяват от експертен съвет, който изготвя доклад 

до Управителния съвет. Управителният съвет взема решение за финансиране или отказ на 

проекта. 

Община Исперих възнамерява да кандидатства с проектно предложение пред фонд 

„Социална закрила“ за осигуряване на финансови средства за модернизация на 

съществуващата материално техническа база на Домашен социален патронаж гр.Исперих, 

с което да се подобри качеството на обслужване на потребителите на социалната услуга. 

Планира се да бъдат закупени зеленчукорезачка, картофобелачка, електрическа фурна на 

три нива, машина за пълнене на колбас, микровълнова фурна, хладилна витрина, 

електронна теглилка, фризер, планетарен миксер, електрическа тръбна скара, газов 

котлон-двойка, стелаж за отцеждане на съдове - перфориран на четири нива, стелаж за 

отцеждане на съдове - перфориран на три нива, 3 бр. помощни маси, 9 бр. тави за фурна в 

три размера, 9 бр. тенджери с два различни обема, количка за сервиране на три нива. 

Стойността на изброеното оборудване възлиза на около 25 000лв. Съгласно чл.7, ал.6, т.8 

от Методика за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила” средствата, 

които Общината трябва да предостави като съфинансиране възлизат на не по-малко от 

10% от стойността на проекта. 

 

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе 

следното 
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РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.7, ал.6, т.8 от Методика за разпределение на средствата 

по фонд „Социална закрила” 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ 

с проектно предложение „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на 

Домашен социален патронаж гр.Исперих“. 

2. Дава съгласие Община Исперих да предостави като съфинансиране по проекта 

сумата в размер на 10% от неговата стойност. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Мюсреф 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване». 

 На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 

24.04.2017 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и 

туризъм». 

 На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

24.04.2017 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Сюлейман. 
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 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 24.04.2017 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. 

 Въпроси, предложения, становища. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 319 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.7, ал.6, т.8 от Методика за разпределение на средствата 

по фонд „Социална закрила” 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ 

с проектно предложение „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на 

Домашен социален патронаж гр.Исперих“. 

2. Дава съгласие Община Исперих да предостави като съфинансиране по проекта 

сумата в размер на 10% от неговата стойност. 

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

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

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

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: Развитие на социалните услуги в община Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници. 

 

I. В началото на 2017 година бяха направени изменения в социалното 

законодателство на РБългария, които налагат извършването на промени в социалната 

политика на Община Исперих. 

В чл.36 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, където 

са посочени видовете социални услуги, предоставяни в общността и в специализирани 

институции бяха извършени промени, касаещи социалните услуги. 

С цел да се приведат в съответствие с Правилника, съществуващите в община 

Исперих социални услуги Дневен център за деца и/ или възрастни хора с увреждания 

трябва да бъде преобразуван на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания, а 

Центровете за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания 1 и 2 да се 

променят на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 и 2. 

В Дневния център за деца и/или младежи с увреждания /ДЦД/МУ/ ще се 

предоставя обслужване на деца и младежи с трайни увреждания, отговарящи на 

ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от 

организация на свободното им време. Центровете за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания към Комплекса за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“ 

гр.Исперих са място за живот в среда близка до семейната на деца, които са с висока 

степен на зависимост от грижа.  

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.16, ал.7 от Закона за социално подпомагане и чл. 36, ал.2, 

т.2а и т.4аа от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Променя Дневен център за деца и/ или възрастни хора с увреждания /ДЦДВУ/ на 

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания /ДЦД/МУ/, считано от 01.07.2017г. 

2. Променя Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания 

1 и 2 /ЦНСТД/МБУ 1 и 2/ на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 

1 и 2 /ЦНСТДБУ 1 и 2/, считано от 01.07.2017г. 

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да уведоми за решението на Общинския 

съвет изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и директора на 

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр.Разград. 

4. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

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

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

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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 II. В §1, ал.1, т.32 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на 

закона за социално подпомагане социалната услуга Преходно жилище се дефинира като 

услуга за деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето от 15 до 18 годишна 

възраст, осигуряваща настаняване на не повече от 8 деца, изведени от специализирани 

институции, резидентни услуги или деца от общността, като мярка за закрила на детето и 

подкрепа от специалисти за придобиване на знания и практически умения за водене на 

самостоятелен живот и подготовката им за включване в живота на общността. 

Съществуващото към Комплекса за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“ в 

гр.Исперих Преходно жилище е с капацитет 12 потребители, което налага намаляването 

му, с цел привеждане в съответствие с нормативните изисквания. Към момента в 

Преходно жилище са настанени 10 момчета на възраст между 16 и 18 години – 1 на 

възраст 16 години, 3 на възраст 17 години и 6 на възраст 18 години. До приключване на 

учебната 2016/ 2017 година училище ще завършат 3 деца, които ще напуснат услугата. До 

започването на новата учебна година ще навършат години още 3 момчета. Към началото 

на 2017/ 2018 учебна година в ПЖ ще останат 4 деца на 17 години. 

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и в изпълнение на §1, ал.1, т.32 от Допълнителните разпоредби на 

Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Променя капацитета на Преходно жилище от 12 на 8 потребители, считано от 

01.07.2017г. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да уведоми за решението на Общинския 

съвет изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и директора на 

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр.Разград. 

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. 

 

 

 

III. Центърът за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги за деца и 

семейства „Лудогорие“ в гр.Исперих е форма на 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. В Центъра се извършва социално и 

психологическо консултиране на деца и семейства в риск, оценяване на родителския 

капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/ 

раздяла, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на 

социални програми за деца и семейства в риск. 

От 2016 година в ЦОП е назначен специалист – логопед, който работи с деца с 

логопедични проблеми. С изтичане на направленията от Дирекция „Социално 
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подпомагане“ гр.Исперих всички деца, които нямат издадени ТЕЛК решения и които към 

момента ползват услугата „логопед“ в Дневния център за деца с увреждания ще бъдат 

пренасочвани за работа с логопед към ЦОП. 

След като преминат планирано обучение през месец април 2017г. социалните 

работници и психолозите в Центъра за обществена подкрепа ще бъдат сертифицирани да 

провеждат обучителни модули на лицата, които са вписани в регистъра за осиновители. В 

община Исперих броят на кандидат-осиновителите е 12. Получаването на сертификат за 

работа с осиновители ще даде възможност ЦОП да приложи целенасочена програма за 

работа по осиновяване, която да постави фокус върху: осигуряване на обучение съобразно 

поредността на осиновяванията; непрекъсната подкрепа и консултиране на 

осиновителите; осигуряване на професионална подкрепа в домашна среда след 

осиновяването за период от 2 години; сътрудничество с ОЗД; оценка на рисковете и 

потребностите преди и след осиновяването; проследяване на развитието на детето и 

ситуацията в семейството в следосиновителния период; включване на медиатори при 

необходимост; създаване на групи за обмен на опит и взаимопомощ с участието на 

осиновители и кандидат-осиновители. 

С изпълнението на проекта, с който Община Исперих ще кандидатства по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-

5.001 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“ от Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 към Център за обществена подкрепа гр.Исперих 

ще бъде разкрита „синя стая“. В нея ще се провеждат разпити на деца, свидетели или 

жертви на насилие. Очаква се „синята стая“ към ЦОП да поеме случаи от областите 

Разград и Силистра, тъй като най-близките такива се намират в гр.Русе и гр.Шумен. 

Разширяването на дейността на Центъра за обществена подкрепа в изпълнение на 

Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за 

деинституционализацията на децата в Република България“ и реализацията на 

гореопоменатия проект ще включва и осигуряване на спешен прием на деца или деца и 

родители, в случай на кризисна ситуация за срок до 1 месец. Създаването на 4 места за 

спешно настаняване към ЦОП води до отпадане на нуждата от Център за временно 

настаняване, който Община Исперих планираше да разкрие в бъдеще. 

С цел гарантиране правото на всяко дете за достъп до качествена грижа според 

индивидуалните му потребности в ЦОП ще бъде създадена „стая за релационна 

психомоторика и терапии“, където ще се осъществява групова работа с деца – арттерапии 

и занимания, включително и организиране на лятна програма за децата от общността. 

С родителите ще се провеждат модули „Формиране на родителски умения”, 

„Семейно консултиране и подкрепа” и др. 

С децата и младежите, настанени в резидентните услуги ще се работи върху 

подобряване на моториката и осигуряване на информационна, психологическа, 

арттерапевтична и логопична подкрепа. 

 

 

Справка за дейността на ЦОП към КСУДС „Лудогорие“ гр.Исперих 

ЦОП м.септ. 

2016г. 

м.октом. 

2016г. 

м.ноем. 

2016г. 

м.декем. 

2016г. 

м.януари 

2016г. 

м.февр. 

2016г. 

м.март 

2016г. 

м.април 

2016г. 

Брой 

потребители 
35 50 49 42 40 44 51 49 

Психологическа 

подкрепа 

3 4 4 4 5 6 9 8 

Повишаване на 

родителски 

капацитет 

18 19 22 21 21 16 11 10 

Оценка на 1 3 2 0 0 0 0 1 
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родителски 

капацитет 

Превенция на 

насилието 

0 9 9 3 3 3 3 3 

Оценка на риска 7 7 3 3 0 0 0 0 

Превенция на 

отпадане от 

училище 

5 5 5 5 0 0 0 0 

Превенция на 

изоставянето 

0 2 3 4 9 15 23 21 

Работа с логопед 1 1 1 2 2 4 5 6 

 

 

ЦОП към КСУДС „Лудогорие“ гр.Исперих е с капацитет 40 потребители. От 

приложената справка е видна тенденция за нарастване броя на потребителите от 34 през 

месец септември 2016г. на 49 към момента. Предвид предстоящите промени, които 

налагат разширяване дейността на ЦОП с осигуряване на 4 места за спешен прием, 

разкриване на „синя стая“ и „стая за релационна психомоторика и терапии“, обучения на 

осиновители и кандидат-осиновители и предоставяне на почасови логопедични 

консултации възниква необходимостта от назначаване на допълнително специалисти – 

социални работници и психолози и увеличаване капацитета на Центъра за обществена 

подкрепа от 40 на 50 потребители. 

Процедурата по промяна капацитета на социалните услуги, които са делегирани от 

държавата дейности е регламентирана в чл.36в от Правилника за прилагане на закона за 

социално подпомагане, съгласно който промяната се разрешава от изпълнителния 

директор на Агенцията за социално подпомагане по предложение на директора на 

регионалната дирекция за социално подпомагане. Към предложението се прилагат 

мотивирано решение на общинския съвет и документи, удостоверяващи правото на 

собственост на материалната база, ползвана от социалната услуга. 

 

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Исперих да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и в изпълнение на чл. 36в, ал.1, т.1 и ал.3, т.1 и т.2 от Правилника за 

прилагане на закона за социално подпомагане 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Предлага капацитета на Център за обществена подкрепа към Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“ в гр.Исперих да бъде увеличен от 40 на 

50 потребители, считано от 01.01.2018г., поради нарастване броя на ползвателите на 

социалната услуга. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да изпрати на изпълнителния директор на 

Агенция за социално подпомагане и на директора на Регионална дирекция „Социално 

подпомагане“ гр.Разград искане за промяна капацитета на ЦОП към КСУДС „Лудогорие“ 

гр.Исперих, от 40 на 50 потребители, считано от 01.01.2018г. 

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

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

IV. Направените по-горе промени трябва да съответстват на Годишния план за 

развитие на социалните услуги за 2017г., съдържащ дейностите, заложени в Общинската 

стратегия, които ще бъдат изпълнявани през календарната година. 

 

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 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Актуализира План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2017г. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави актуализирания План за 

развитие на социалните услуги в община Исперих за 2017г. на изпълнителния директор на 

Агенция за социално подпомагане и на директора на Регионална дирекция „Социално 

подпомагане“ гр.Разград. 

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. 

 

IV. Съгласно чл.36б, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на закона за социално 

подпомагане общинските съвети приемат ежегодно до 30 април годишен плана за 

развитие на социалните услуги на общинско равнище за следващата календарна година. 

Планът се предоставя на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане в 

14 дневен срок от приемането му чрез регионалната дирекция за социално подпомагане 

 

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 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 2018г. 

2.  Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Плана за развитие на 

социалните услуги в община Исперих за 2018г. на изпълнителния директор на Агенция за 

социално подпомагане и на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ 

гр.Разград в 14-дневен срок от неговото приемане. 

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. 



 121 

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

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Мюсреф 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване». 

 На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 

24.04.2017 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и 

туризъм». 

 На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

24.04.2017 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г- жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 24.04.2017 г. от 

16.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към обсъждане на проекто решенията, които са пет в тази докладна. 
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 Въпроси, предложения, становища. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 Гласуваме първото решение. 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 320 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.16, ал.7 от Закона за социално подпомагане и чл. 36, ал.2, 

т.2а и т.4аа от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1.Променя Дневен център за деца и/ или възрастни хора с увреждания /ДЦДВУ/ на 

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания /ДЦД/МУ/, считано от 01.07.2017г. 

 

 2.Променя Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания 1 

и 2 /ЦНСТД/МБУ 1 и 2/ на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 

и 2 /ЦНСТДБУ 1 и 2/, считано от 01.07.2017г. 

 

 3.Възлага на Кмета на Община Исперих да уведоми за решението на Общинския 

съвет изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и директора на 

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр.Разград. 

 

 4.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

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

 

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

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Гласуваме следващото решение. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 321 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и в изпълнение на §1, ал.1, т.32 от Допълнителните разпоредби на 

Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1.Променя капацитета на Преходно жилище от 12 на 8 потребители, считано от 

01.07.2017г. 

 

 2.Възлага на Кмета на Община Исперих да уведоми за решението на Общинския 

съвет изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и директора на 

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр.Разград. 

 

 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. 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Гласуваме следващото решение. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 322 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и в изпълнение на чл. 36в, ал.1, т.1 и ал.3, т.1 и т.2 от Правилника за 

прилагане на закона за социално подпомагане 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1`.Предлага капацитета на Център за обществена подкрепа към Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“ в гр.Исперих да бъде увеличен от 40 на 
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50 потребители, считано от 01.01.2018г., поради нарастване броя на ползвателите на 

социалната услуга. 

 

 2.Възлага на Кмета на Община Исперих да изпрати на изпълнителния директор 

на Агенция за социално подпомагане и на директора на Регионална дирекция „Социално 

подпомагане“ гр.Разград искане за промяна капацитета на ЦОП към КСУДС „Лудогорие“ 

гр.Исперих, от 40 на 50 потребители, считано от 01.01.2018г. 

 

 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. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Гласуваме следващото решение. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 323 

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

администрация 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1.Актуализира План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2017г. 

 

 2.Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави актуализирания План за 

развитие на социалните услуги в община Исперих за 2017г. на изпълнителния директор на 

Агенция за социално подпомагане и на директора на Регионална дирекция „Социално 

подпомагане“ гр.Разград. 

 

 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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ПЛАН ЗА  РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2017г. 

 

№ Услуга Целеви групи Териториален 

обхват 

Капацитет Основни дейности – 

фокус на услугата 

 

Местоположение Статус 

1. Дом за деца лишени 

от родителска грижа 

„Лудогорие“ 

/ДДЛРГ/ 

 

деца от 3 до 18/20- 

годишна възраст   

национален 

 

18 грижа за деца, лишени 

от семейна среда и/или 

подкрепа на деца и 

родители за подобряване 

на връзките между тях и 

за създаване на пред-

поставки за връщане в 

семейството; реинтегра-

ция на детето в 

семейството; превенция 

на трайното изоставане 

 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр. Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр. Исперих 

 

налична 

2. Преходно жилище 

/ПЖ/ 

 

младежи, на които 

предстои 

напускане на 

институцията 

ДДЛРГ или 

резидентна услуга 

национален 8 подготовка на младе-

жите, напускащи инсти-

туцията ДДЛРГ или 

резидентна услуга за 

самостоятелен начин на 

живот 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр. Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр. Исперих 

 

налична 

3. Център за 

обществена 

подкрепа 

/ЦОП/ 

 

деца и семейства в 

риск, деца в риск 

от отпадане от 

училище, деца 

отпаднали от 

училище 

община 

Исперих 

40 консултации, превенция 

на изоставяне, приемна 

грижа, реинтеграция в 

семейството, превенция 

на отпадане от 

образователния процес, 

подкрепа на семейство-

то при отглеждане на 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр. Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр. Исперих 

 

налична 
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детето, развиване на 

родителски капацитет, 

програми за репродук-

тивно и сексуално 

здраве 

 

4. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 1 

/ЦНСТДБУ 1/ 

 

деца от 3 до 18 

годишна възраст 

 

 

 

национален 15 социална услуга от 

резидентен тип, пред-

лагаща комплекс от 

дейности, които се 

предоставят в среда 

близка до семейната за 

пълноценното израства-

не и развитие на деца, 

лишени от родителска 

грижа, за които към 

момента на настанява-

нето в него са изчерпани 

възможностите за връ-

щане в биологичното 

семейство, настаняване 

при близки и роднини 

или приемно семейство 

 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр. Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр. Исперих 

 

налична 

5. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 2 

/ЦНСТДБУ 2/ 

 

 

деца от 3 до 18 

годишна възраст 

 

 

 

национален 15 социална услуга от 

резидентен тип, пред-

лагаща комплекс от 

дейности, които се 

предоставят в среда 

близка до семейната за 

пълноценното израства-

не и развитие на деца, 

лишени от родителска 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр. Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр. Исперих 

 

налична 
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грижа, за които към 

момента на настанява-

нето в него са изчерпани 

възможностите за връ-

щане в биологичното 

семейство, настаняване 

при близки и роднини 

или приемно семейство 

 

6. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца/ 

младежи с 

увреждания 

/ЦНСТД/МУ/ 

деца и младежи с 

увреждания 

национален 14 социална услуга от 

резидентен тип, 

предлагаща комплекс от 

дейности, които се 

предоставят в среда 

близка до семейната за 

пълноценното израства-

не и развитие на деца с 

увреждания, лишени от 

родителска грижа, за 

които към момента на 

настаняването в него са 

изчерпани възможности-

те за връщане в 

биологичното семей-

ство, настаняване при 

близки и роднини или 

приемно семейство, 

както и на младежи с 

увреждания, за които не 

е възможно да бъдат 

подкрепени в семей-

ството или да водят 

самостоятелен начин на 

сградата на 

ЦНСТД/МУ 

гр. Исперих 

 

налична 
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живот 

7. Дневен център за 

деца и/ или младежи 

с увреждания 

/ДЦД/МУ/ 

деца и младежи с 

увреждания от 

общността и 

потребители на 

ЦНСТД/МУ 

национален 30 консултиране, дневна 

грижа, рехабилитация, 

психологическа подкре-

па, логопедична помощ, 

информиране и обуче-

ние, специализирани 

медицински грижи 

 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр. Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр. Исперих 

налична 

8. Домашен социален 

патронаж 
общинска дейност 

лица на/ над 

трудоспособна 

възраст; лица с 

трайно намалена 

работоспособност 

над 71% ЕР на 

ТЕЛК; деца до 

18г. с намалена 

възможност за 

социална 

адаптация 

община 

Исперих 

 

500 

 

доставяне на храна по 

домовете; поддържане 

хигиената в жилищните 

помещения; съдействие 

за изготвяне на доку-

менти за снабдяване с 

материали през отопли-

телния сезон; помощ 

при общуването и 

поддържане на социални 

контакти, занимания в 

дома и извън него; 

битови услуги и др. 

сградата на 

Център за 

предоставяне на 

социални услуги 

за възрастни хора 

и хора с 

увреждания 

налична 

 

9. Обществена 

трапезария/ 

Операция „Топъл 

обяд“ 

по проект 

лица и семейства 

с ниски доходи 

или липса на 

такива 

гр. Исперих 90 осигуряване на топъл 

обяд за крайно 

нуждаещи се 

сградата на 

Център за 

предоставяне на 

социални услуги 

за възрастни хора 

и хора с 

увреждания 

налична 
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10. Услуга „Личен 

асистент” 

услуга в общността 

по НП „Асистенти за 

хора с увреждания” - 

Дейност „Личен 

асистент” 

с доставчик  

Дирекция ”Социално 

подпомагане” 

лица и деца с 

трайни 

увреждания, 

с тежки 

здравословни 

състояния, които 

не могат или са 

много затруднени 

да се обслужват 

сами 

община 

Исперих 

 

18 осигуряване на грижи в 

семейна среда на лица и 

деца, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в 

ежедневието си, предос-

тавяне на алтернативен 

избор за професионално 

развитие на семействата, 

в които има лице с 

трайно увреждане 

 

община Исперих налична към 

Д”СП” 

11. Услуга „Личен 

асистент и домашен 

помощник и 

необходимост от 

достъп до 

интегрирани услуги” 

услуга в общността 

по проект 

„Алтернатива за 

независим живот” по 

ОПРЧР 

с доставчик  

Община Исперих 

 

лица и деца с 

трайни 

увреждания, 

с тежки 

здравословни 

състояния, които 

не могат или са 

много затруднени 

да се обслужват 

сами 

 

 

лица с частична 

или пълна 

невъзможност за 

самообслужване, 

и/или в риск от 

социална 

изолация 

 

община 

Исперих 

 

70 личен асистент: 

осигуряване на грижи в 

семейна среда на лица и 

деца, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в 

ежедневието си, предос-

тавяне на алтернативен 

избор за професионално 

развитие на семействата, 

в които има лице с 

трайно увреждане 

 

домашен помощник: 

приготвяне на храна; 

помощ при хранене; 

помощ за поддържане на 

личната хигиена; 

поддържане на 

хигиената в жилищните 

помещения обитавани от 

обгрижваните лица, 

пазаруване, извършване 

община Исперих налична към 

Община 

Исперих 
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на плащания за битови 

услуги и др. 

12. Услуга в домашна 

среда „личен 

асистент”  

услуга в общността 

по национална 

програма/ ОПРЧР 

лица и деца с 

трайни 

увреждания, 

с тежки 

здравословни 

състояния, които 

не могат или са 

много затруднени 

да се обслужват 

сами 

община 

Исперих 

 

150 

 

осигуряване на грижи в 

семейна среда на лица и 

деца, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в 

ежедневието си, предос-

тавяне на алтернативен 

избор за професионално 

развитие на семействата, 

в които има лице с 

трайно увреждане 

 

община Исперих 

 

за разкриване 

по проект 

13. Услуги в домашна 

среда „социален 

асистент/ домашен 

помощник” 

услуга в общността 

по национална 

програма/ ОПРЧР 

лица с частична 

или пълна 

невъзможност за 

самообслужване, 

и/или в риск от 

социална 

изолация 

 

община 

Исперих 

 

50 приготвяне на храна; 

помощ при хранене; 

помощ за поддържане на 

личната хигиена; 

поддържане на 

хигиената в жилищните 

помещения обитавани от 

обгрижваните лица, 

пазаруване, извършване 

на плащания за битови 

услуги и др. 

община Исперих за разкриване 

по проект 

14. Център за 

настаняване от 

семеен тип за стари 

хора 

възрастни хора 

без увреждания 

национален 15 комплекс от дейности, 

които създават условия 

за цялостно обслужване 

през деня, свързани с 

предоставяне на храна, 

задоволяване на 

ежедневните, здравните 

сградата на 

закритото 

общежитие 

 

за разкриване 

по проект 
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и рехабилитационни 

потребности, както и 

потребностите от орга-

низация на свободното 

време и личните контак-

ти на възрастни хора 

 

15. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

възрастни хора с 

физически 

увреждания  

възрастни хора с 

физически 

увреждания 

национален 15 комплекс от дейности, 

които създават условия 

за цялостно обслужване 

през деня, свързани с 

предоставяне на храна, 

задоволяване на 

ежедневните, здравните 

и рехабилитационни 

потребности, както и 

потребностите от орга-

низация на свободното 

време и личните контак-

ти на възрастни хора с 

физически увреждания 

 

сградата на 

закритото 

общежитие 

 

за разкриване 

по проект 

16. Дневен център за 

възрастни хора с   

увреждания 

възрастни хора с 

увреждания от 

общността и 

потребители на 

ЦНСТ за стари 

хора и ЦНСТ за 

възрастни хора с 

физически 

увреждания 

 

община 

Исперих 

20 консултиране, дневна 

грижа, психологическа 

подкрепа, рехабилита-

ция и специализирани 

медицински грижи, 

организация на свобод-

ното време и личните 

контакти на възрастни 

хора с увреждания 

 

сградата на 

закритото 

общежитие 

 

за разкриване 

по проект 
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 дв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Гласуваме последното решение. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 324 

 

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 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 2018г. 

 

 2.Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Плана за развитие на 

социалните услуги в община Исперих за 2018г. на изпълнителния директор на Агенция за 

социално подпомагане и на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ 

гр.Разград в 14-дневен срок от неговото приемане. 

 

 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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ПЛАН ЗА  РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2018г. 

 

 

№ Услуга Целеви групи Териториален 

обхват 

Капа 

цитет 

Основни дейности – 

фокус на услугата 

Местоположе

ние 

Статус 

 

Социални услуги в домашна среда 

 

1. „Личен асистент и 

домашен помощник 

и необходимост от 

достъп до 

интегрирани 

услуги” 

по проект 

„Алтернатива за 

независим живот” 

по ОПРЧР 

с доставчик  

Община Исперих 

 

лица и деца с трайни 

увреждания, 

с тежки здравословни 

състояния, които не могат 

или са много затруднени 

да се обслужват сами 

 

 

 

 

лица с частична или 

пълна невъзможност за 

самообслужване, и/или в 

риск от социална 

изолация 

 

община 

Исперих 

 

70 личен асистент: 

осигуряване на грижи в семейна 

среда на лица и деца, нуждаещи се 

от постоянно обгрижване в 

ежедневието си, предоставяне на 

алтернативен избор за 

професионално развитие на 

семействата, в които има лице с 

трайно увреждане 

 

домашен помощник: 

приготвяне на храна; помощ при 

хранене; помощ за поддържане на 

личната хигиена; поддържане на 

хигиената в жилищните помещения 

обитавани от обгрижваните лица, 

пазаруване, извършване на 

плащания за битови услуги и др. 

 

община 

Исперих 

налична 

към 

Община 

Исперих 

2. „Личен асистент” 

по НП „Асистенти 

за хора с 

увреждания” 

с доставчик  

Дирекция ”Социално 

лица и деца с трайни 

увреждания, 

с тежки здравословни 

състояния, които не могат 

или са много затруднени 

да се обслужват сами 

община 

Исперих 

 

18 осигуряване на грижи в семейна 

среда на лица и деца, нуждаещи се 

от постоянно обгрижване в 

ежедневието си, предоставяне на 

алтернативен избор за 

професионално развитие на 

община 

Исперих 

налична 

към 

Д”СП” 
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подпомагане” 

 

семействата, в които има лице с 

трайно увреждане 

 

3. „Личен асистент” 

услуга в общността 

по национална 

програма/ ОПРЧР 

лица и деца с трайни 

увреждания, 

с тежки здравословни 

състояния, които не могат 

или са много затруднени 

да се обслужват сами 

община 

Исперих 

 

150 

 

осигуряване на грижи в семейна 

среда на лица и деца, нуждаещи се 

от постоянно обгрижване в 

ежедневието си, предоставяне на 

алтернативен избор за 

професионално развитие на 

семействата, в които има лице с 

трайно увреждане 

 

община 

Исперих 

 

за 

разкриване 

по проект 

4. „Социален асистент/ 

домашен 

помощник” 

услуга в общността 

по национална 

програма/ ОПРЧР 

лица с частична или 

пълна невъзможност за 

самообслужване, и/или в 

риск от социална 

изолация 

 

община 

Исперих 

 

50 приготвяне на храна; помощ при 

хранене; помощ за поддържане на 

личната хигиена; поддържане на 

хигиената в жилищните помещения 

обитавани от обгрижваните лица, 

пазаруване, извършване на 

плащания за битови услуги и др. 

 

община 

Исперих 

за 

разкриване 

по проект 

5. Домашен социален 

патронаж 
общинска дейност 

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 

 

доставяне на храна по домовете; 

поддържане хигиената в жилищните 

помещения; съдействие за изготвяне 

на документи за снабдяване с 

материали през отоплителния сезон; 

помощ при общуването и 

поддържане на социални контакти, 

занимания в дома и извън него; 

битови услуги и др. 

 

сградата на 

Център за 

предоставяне 

на социални 

услуги за 

възрастни хора 

и хора с 

увреждания 

налична 

 

 

Дневен център 



 135 

 

1. Дневен център за 

деца и/ или младежи 

с увреждания 

/ДЦД/МУ/ 

деца и младежи с 

увреждания от общността 

и потребители на 

ЦНСТД/МУ 

национален 30 консултиране, дневна грижа, 

рехабилитация, психологическа 

подкрепа, логопедична помощ, 

информиране и обучение, 

специализирани медицински грижи 

 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр. Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр. Исперих 

 

налична 

2. Дневен център за 

пълнолетни лица с 

увреждания 

/ДЦПЛУ/ 

възрастни хора с 

увреждания от общността 

и потребители на 

ЦНСТПЛФУ 1 и 2 

 

национален 30 консултиране, дневна грижа, 

психологическа подкрепа, 

рехабилитация и специализирани 

медицински грижи, организация на 

свободното време и личните 

контакти на възрастни хора с 

увреждания 

 

сградата на 

закритото 

общежитие 

 

за 

разкриване 

по проект 

 

3. Дневен център за 

стари хора 

/ДЦСХ/ 

възрастни хора от 

общността и 

потребители на ЦНСТСХ 

национален 20 консултиране, дневна грижа, 

психологическа подкрепа, 

рехабилитация и специализирани 

медицински грижи, организация на 

свободното време и личните 

контакти на възрастни хора 

 

сградата на 

закритото 

общежитие 

 

за 

разкриване 

по проект 

 

        

        

 

Социални услуги от резидентен тип 

 

 

Център за настаняване от семеен тип 
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1. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 1 

/ЦНСТДБУ 1/ 

 

деца от 3 до 18 годишна 

възраст 

 

 

 

национален 15 социална услуга от резидентен тип, 

предлагаща комплекс от дейности, 

които се предоставят в среда близка 

до семейната за пълноценното 

израстване и развитие на деца, 

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 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр. Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр. Исперих 

 

налична 

2. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 2 

/ЦНСТДБУ 2/ 

 

 

деца от 3 до 18 годишна 

възраст 

 

 

 

национален 15 социална услуга от резидентен тип, 

предлагаща комплекс от дейности, 

които се предоставят в среда близка 

до семейната за пълноценното 

израстване и развитие на деца, 

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 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр. Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр. Исперих 

 

налична 

3. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца/ 

младежи с 

увреждания 

/ЦНСТД/МУ/ 

деца и младежи с 

увреждания 

национален 14 социална услуга от резидентен тип, 

предлагаща комплекс от дейности, 

които се предоставят в среда близка 

до семейната за пълноценното 

израстване и развитие на деца с 

увреждания, лишени от родителска 

грижа, за които към момента на 

настаняването в него са изчерпани 

възможностите за връщане в 

сградата на 

ЦНСТД/МУ 

гр. Исперих 

 

налична 
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биологичното семейство, 

настаняване при близки и роднини 

или приемно семейство, както и на 

младежи с увреждания, за които не е 

възможно да бъдат подкрепени в 

семейството или да водят 

самостоятелен начин на живот 

 

4. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица с 

физически 

увреждания 1 

/ЦНСТПЛФУ 1/ 

възрастни хора с 

физически увреждания 

национален 15 комплекс от дейности, които 

създават условия за цялостно 

обслужване през деня, свързани с 

предоставяне на храна, задоволяване 

на ежедневните, здравните и 

рехабилитационни потребности, 

както и потребностите от 

организация на свободното време и 

личните контакти на възрастни хора 

с физически увреждания 

 

сградата на 

закритото 

общежитие 

 

за 

разкриване 

по проект 

5. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица с 

физически 

увреждания 1 

/ЦНСТПЛФУ 2/ 

възрастни хора с 

физически увреждания 

национален 15 комплекс от дейности, които 

създават условия за цялостно 

обслужване през деня, свързани с 

предоставяне на храна, задоволяване 

на ежедневните, здравните и 

рехабилитационни потребности, 

както и потребностите от 

организация на свободното време и 

личните контакти на възрастни хора 

с физически увреждания 

 

сградата на 

закритото 

общежитие 

 

за 

разкриване 

по проект 

6. Център за 

настаняване от 

семеен тип за стари 

възрастни хора без 

увреждания 

национален 15 комплекс от дейности, които 

създават условия за цялостно 

обслужване през деня, свързани с 

сградата на 

закритото 

общежитие 

за 

разкриване 

по проект 
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хора 

/ЦНСТСХ/ 

предоставяне на храна, задоволяване 

на ежедневните, здравните и 

рехабилитационни потребности, 

както и потребностите от 

организация на свободното време и 

личните контакти на възрастни хора 

 

 

 

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 осигуряване на настаняване и 

подкрепа за придобиване на знания 

и практически умения за водене на 

самостоятелен начина на живот и 

подготовка за включване в живота 

на общността 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр. Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр. Исперих 

 

налична 

        

        

        

 

Наблюдавано жилище 

 

1. Наблюдавано 

жилище 

/НЖ/ 

 

пълнолетни лица с 

увреждания или лица от 

18- до 25-годишна 

възраст, които са били 

настанени извън 

семейството 

 

национален 6 осигуряване на настаняване и 

условия за водене на самостоятелен 

начин на живот, предоставяне на 

психологически, социални, правни и 

трудови консултации  

сградата на 

закритото 

общежитие 

 

за 

разкриване 

по проект 
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Център за обществена подкрепа 

 

1. Център за 

обществена 

подкрепа 

/ЦОП/ 

 

деца и семейства в риск, 

деца в риск от отпадане 

от училище, деца 

отпаднали от училище 

община 

Исперих 

50 консултации, превенция на 

изоставяне, приемна грижа, 

реинтеграция в семейството, 

превенция на отпадане от 

образователния процес, подкрепа на 

семейството при отглеждане на 

детето, развиване на родителски 

капацитет, програми за репродук-

тивно и сексуално здраве 

 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр. Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр. Исперих 

 

налична 

 

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 

30 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 детето, 

обучение в родителски умения 

 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр. Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр. Исперих 

 

за 

разкриване 

по проект 

 

Приемна грижа 

 

1. Приемна грижа деца в риск, които за община 16 отглеждане и възпитание в семейна административ налична на 
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определен период от 

време не могат или не 

трябва да живеят с 

родителите си 

Исперих прием 

ни 

семейст

ва в 14, 

от 

които 

са 

настане

ни 16 

деца 

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 

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 

 

ната сграда на 

Община 

Исперих 

ниво 

Областен 

модел с 

изнесено 

работно 

място в 

Община 

Исперих 

 

Обществена трапезария/ Операция „Топъл обяд“ 

 

1. Обществена 

трапезария 

 

лица и семейства с ниски 

доходи или липса на 

такива 

гр. Исперих 90 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  

 

Дом за деца, лишени от родителска грижа 
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1. Дом за деца лишени 

от родителска грижа 

„Лудогорие“ 

/ДДЛРГ/ 

 

деца от 3 до 18/20- 

годишна възраст   

национален 

 

18 грижа за деца, лишени от семейна 

среда и/или подкрепа на деца и 

родители за подобряване на 

връзките между тях и за създаване 

на предпоставки за връщане в 

семейството; реинтеграция на детето 

в семейството; превенция на 

трайното изоставане 

 

сградата на 

ДДЛРГ 

„Лудогорие“ 

гр. Исперих и 

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр. Исперих 

 

налична 
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 ТОЧКА 17 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Програмата 

за закрила на детето за 2016г. и на Общинска програма за закрила на детето за 2017г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Заместник Кмет. 

 

 Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение на Закона за закрила на детето и Националната стратегия за закрила 

на детето 2008 - 2018г., общините разработват общински програми и стратегии, с които се 

уреждат правата, принципите и мерките за закрила на детето. 

Към всяка община се създава Комисия за детето с консултативни и 

координационни функции, в която участват представители на Общинската 

администрация, Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, 

Регионално управление на образованието, Регионалната здравна инспекция, Дирекция 

"Социално подпомагане", Местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните, както и на юридически лица с нестопанска цел и други, 

които осъществяват дейности по закрила на детето.  

Съгласно Закона за закрила на детето и Правилника за прилагането му, Комисията 

за детето, която подпомага обмена на информация между компетентните органи и 

юридическите лица при осъществяване на дейностите по закрилата на детето на общинско 

ниво, разработва Общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на 

децата и техните семейства. 

Общинската програма за закрила на детето на община Исперих е разработена в 

съответствие с всички нормативни документи. Тя отразява волята и готовността на 

институциите в общината за повишаване качеството на живот на децата. 

Основна цел на Програмата 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.  

 

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, във връзка с чл.20а от Закона за закрила на детето 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 2016г. 

2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017г. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря. 

 Моля,председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Мюсреф 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване». 

 На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 

24.04.2017 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и 

туризъм». 

 На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

24.04.2017 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към обсъждане на проекто за решенията. 

 Въпроси, предложения, становища. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

  

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 28 28 0 0 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 325 
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.20а от Закона за закрила на детето 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 2016г. 

 

 2.Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017г. 

 

 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. 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКАТА 

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016г. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ І: 

НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ 

ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 

ЦЕЛ 1. Подобряване на системата за подкрепа на отговорно родителство 

Дейност 1.1. Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на семействата, 

отговарящи на условията за месечно социално подпомагане за децата, които 

отглеждат.  

Дейност 1.2. Прилагане на мерки за превенция и санкциониране проявите на 

безотговорно родителство. 

Дейност 1.3. Подкрепа на семействата в съответствие и в изпълнение на 

основната цел на ЗЗД – отглеждане на децата в семейна среда, чрез развитие на 

алтернативни услуги за деца и чрез предоставяне на финансови помощи и/ или в натура. 

Дейност 1.4. Прилагане на комплекс от услуги, насочени към повишаване на 

капацитета на родителите, предлагани в Центъра за обществена подкрепа. 

Дейност 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. 

 

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 166 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 2016 г. са 250 броя. В това число мерки за закрила в семейна среда са 85 случая , а 

мерки за закрила извън семейна среда са 81. 
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Мерките за закрила в извън семейната среда обхващат настаняване на децата при 

близки и роднини, настаняване на деца в резидентен тип услуги, приемни семейства и 

настаняване в специализирани институции. Настанените деца при близки и роднини са 43 

броя. Тридесет и четири деца са настанени в Комплекс за социални услуги „Лудогорие”, 

15 деца в 13 приемни семейства.  

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 2016г. от отдел „Закрила на детето“ са 

издадени 70 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. Оказвано е съдействие за подобряване на социално – 

битовите условия и повишаване на родителския капацитет. Отпуснати са 85 еднократни и 

месечни помощи. Дирекция „Социално подпомагане“ чрез отдел „Закрила на детето“ има 

110 участия в съдебни и административни процедури. Към месец декември 2016г. в 

Отдела има  250 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, ДДЛРГ ”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. Осигуряване на 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 дете и настаняването му в специализирана институция. Издадени са 40 

направления за ползване на Дневен център за деца и/ или възрастни с увреждания. Пет 

деца са настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.  

През 2016г. на територията на община Исперих функционира Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, в който се предоставят социални 

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

 Преходно жилище; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания 1; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания 2. 

 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 
 

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

девойки. Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител. 
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Ползватели на услугата са деца и младежи на възраст от 16 до 20 години, настанени 

при условия и ред, определени в Закона за закрила на детето или в Закона за социално 

подпомагане. 

Условие за ползване на услугата е наличие на административна заповед или 

съдебно решение, издадени по реда на Правилника за прилагане на закона за закрила на 

детето и Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. При настаняване за 

ползване на услугата, с потребителя се сключва договор за ползване на социалната услуга. 

Ако той не е навършил 18 години, договорът се подписва с неговия законен представител. 

Насочване на деца и младежи за ползване на услугата се извършва целогодишно в рамките 

на утвърдения капацитет. 

Услугата  ПЖ за 2016г. е предназначена за:  

 младежи над 16 годишна възраст, с дълъг институционален престой, за които 

към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда; 

 младежи, навършили 18 годишна възраст - до завършване на средно 

образование; 

 младежи от общността над 16 годишна възраст, за които се налага да ползват 

социална услуга от резидентен тип, поради невъзможност да живеят в семейна или близка 

до семейната среда. 

 

Услугата ПЖ представлява комплекс от дейности, осъществявани посредством 

модела на социална работа “Работа по случай” и цели: 

11. подготовка на младежи и девойки за самостоятелен и независим живот след 

напускане на институцията;  

12. подготовка за професионална и житейска реализация; 

13. създаване на мрежа за социална подкрепа и постигане на социално включване;  

14. превенция на настаняване в институция; 

15. реинтеграция в семейна 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. 

Дейностите по предоставяне на услугата са част от реализиране на индивидуалния 

план за всяко дете или младеж и се осъществяват чрез индивидуална и групова работа в 

следните направления: 

 развиване на социални умения и подготовка за самостоятелен начин на живот; 

 образователно развитие; 

 професионално ориентиране и обучение; 

 консултиране; 

 изграждане на социална мрежа в общността за подкрепа; 

 осигуряване на жилище и работа; 

 подкрепа за продължаване на образованието и професионална реализация. 

Дейностите се организират и реализират от специалистите в услугата, както и от 

външни консултанти и специалисти.  

През 2016г. услугата се е ползвала от 14 младежи и девойки. В 9 от случаите 

потребителите я ползват повече от една година. За този период ПЖ са напуснали 4 

младежи, като и при четиримата причината за напускането е завършване на средно 

образование. Във всички затворени случаи потребителите са навършили пълнолетие. Един 

от напусналите младежи е настанен в Дом „Възможност” гр.Русе, двама са се върнали в 

биологичните си семейства, а един започна самостоятелен живот в гр.София. През 2016г. 

в Преходно жилище има 5 нови настанявания. Четири от случаите са от Дом за деца 
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„Лудогорие”, а един случай от друга услуга в КСУДС „Лудогорие”. В края на периода в 

услугата има 10 случая. Всички потребители на услугата са ученици – 8 в ПГ „Хан 

Аспарух” и 2 в Профилирана Гимназия „Васил Левски”. Всички потребители към момента 

са непълнолетни. 

До месец декември 2016г. в услугата работи екип от 5 социални работника. При 

необходимост потребителите на услугата се консултират от психолога в КСУДС 

„Лудогорие” и други специалисти от общността. 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 
 

Център за обществена подкрепа /ЦОП/ е социална услуга в общността с капацитет 

40 места. Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на 

живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални 

услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни до всяко дете в риск и 

неговото семейство. 

 

I. Основни направления в дейността през изтеклата година 

През 2016г. Центърът за обществена подкрепа към КСУДС ”Лудогорие” 

гр.Исперих работи по следните направления: 

 подкрепа на деца-жертви на насилие и техните семейства; 

 превенция на отклоняващо се поведение при децата и работа с деца с 

отклоняващо се поведение; 

 психологическа подкрепа; 

 деинституциoнализация и реинтеграция на деца от специализирани институции; 

 превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от 

отпадане от училище и техните семейства; 

 превенция на изоставянето; 

 оценка на родителския капацитет; 

 оценка на риска; 

 логопедични услуги 

 

II. Дейности по управление и гарантиране на качество на предоставяните 

услуги 

 Екипът на Център за обществена подкрепа към КСУДС „Лудогорие” работи за 

повишаване благосъстоянието на децата и техните семейства в община Исперих. 

 През 2016г. в Центъра за обществена подкрепа работиха трима социални 

работника, един педагог и един психолог. От месец октомври в екипа има и логопед. В 

края на годината се проведе мониторинг и се осъществи вътрешен контрол за повишаване 

на качеството на социалните услуги и спазване на критериите и стандартите при тяхното 

предоставяне. Този контрол беше осъществен чрез: 

1. супервизия за обсъждане на текущи случаи, възникнали трудности и 

възможности за повишаване ефективността на работата. 

2. въвеждане на ежеседмични графици на всеки член на екипа с предвидените през 

работната седмица дейности. 

3. проверка на работната документация, извършена от управителя. 

4. въвеждане на присъствена книга на потребителите на социални услуги. 

5. атестиране на трудовото изпълнение. 

 

III. Дейности и услуги през изтеклия период 

През 2016г. услугите на ЦОП са ползвали 67 потребители. 

1. Подкрепа на деца-жертви на насилие 

През изминалия период е работено по 4 случая на деца претърпели насилие. 

Работата беше насочена към оценка на последствията от насилието върху детето, оказване 
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на подкрепа на семейството за преодоляване на преживяното насилие и  повишаване на 

капацитета на родителите за справяне с проблема, психологическо консултиране на 

децата и техните родители. Индивидуална работа с деца с агресивно поведение, 

сътрудничество и взаимодействие с всички институции, които имат отношение и прилагат 

мерки за предотвратяване на насилието. 

2. Психологическа подкрепа 

Работата включва дейности по възпитание и обучение на децата, улесняване на 

връзката дете-родител, справяне с конфликти, оказване на подкрепа при справяне с 

поведенчески прояви на децата, агресивно поведение, бягства от училище. Случаите за 

психологическа подкрепа бяха 7. 

3. Деинституциализация и реинтеграция на деца от специализирани 

институции 

В тази област се работи по 20 случая-повишаване на родителския капацитет и 

дейности в слединтеграционния период. Активната работа е с родителите, включва 

повишаване на родителските умения чрез консултиране и подкрепа относно: изграждане 

на позитивни модели на възпитание, справяне с проблемите, възникващи при 

възпитанието на детето, подкрепа за намиране на детски заведения и училища, личен 

лекар, справяне с ежедневните задължения, разрешаване на семейни конфликти, 

развиване на умения за търсене на трудова заетост, рационално разпределяне на времето, 

насочване към адекватни услуги в общността, социална работа с деца, при които 

съществува възможност за връщане в семейна среда, наблюдение след извършена 

фактическа реинтеграция. 

4. Превенция на отпадане от училище 

Десет са случаите за работа с деца отпаднали или в риск от отпадане от училище. 

Работата е насочена към индивидуална педагогическа работа с всяко дете с цел попълване 

на образователния дефицит по проблемните учебни дисциплини. Има случаи при които се 

работи за ограмотяване на децата. Насочване към различни курсове, развиване на 

творческите способности на децата, социално-психологическа работа с детето и 

семейството свързана с причините за отпадане на детето от образователната система, 

подкрепа на децата със специални образователни потребности, изграждане на мрежа за 

работа с педагогически съветници. 

5. Превенция на изоставянето 

Тези случаи са 5. Работата включва подготовка и обучение на родителите да се 

грижат за децата си, посредничество за подобряване на взаимоотношенията и връзките в 

семейството, разширеното семейство и подкрепящата среда. Консултиране по време на 

бременността и в следродовия период. 

6. Оценка на родителския капацитет 

Екипа работи по 7 такива случая. Провеждане на срещи с родителите, членовете на 

разширеното семейство, близки и роднини относно събиране на информация за изготвяне 

на оценката дали родителите имат нужния ресурс да полагат грижи за децата си. 

7. Оценка на риска 

Тези случаи а 10. При подаден сигнал в ОЗД за насилие, инцидент, кражба и др. се 

изготвят такива оценки. 

8. Логопедични услуги 

Случаите за логопедични терапии с цел подобряване на езиково-говорни 

нарушения са 4. 

9.   Други дейности 

През 2016г. се организираха дейности, свързани с организиране на групови 

програми: 

 На 19.02.2016г. с презентация, в която участваха деца от КСУДС, беше 

отбелязана годишнината от гибелта на Апостола. Беше проведена викторина и поднесен 

венец /изработен от децата в ПЖ на паметника на Васил Левски в гр. Исперих. 
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 В края на месец февруари ЦОП организира работилница за изработване на 

мартеници. На 01.03.2016г. бяха посетени три пенсионерски клуба, чиито членове 

получиха мартенички. Деца от социалните услуги поздравиха възрастните хора със 

стихчета и песнички. Мартеници получиха и социалните работници от ОЗД при Д ”СП” 

гр. Исперих. 

 За Великден се организира конкурс за най-красива великденска украса. 

Включиха се всички социални услуги от КСУДС „Лудогорие”. 

 На 01.06.2016г. по инициатива на ЦОП бяха организирани спортни игри по 

повод деня на детето. Децата много се забавляваха по време на дискотеката. 

 На 17.11.2016г. 5 от децата, потребители на услугата, бяха заведени на 3D 

кинопрожекция на филма „Тролчетата” в киносалона в гр. Исперих. 

 На 24.11-30.11.2016г. с подкрепата на ЦОП беше изработена новогодишна 

украса с децата от услугите в КСУДС ”Лудогорие”. 

 От 01.12-06.12.2016г. беше организирано ателие за изработване на коледни 

сувенири, които бяха изложени на коледния базар на 22.12.2016г. Включиха се 

доброволци от девети и десети клас от гимназия „Васил Левски”. Със събраните средства 

бяха подпомогнати деца в риск. 

 ЦОП осигури зимни якета на 13 от своите клиенти, учебни помагала и тетрадки 

на две от децата и учебници за осми клас на едно дете. 

 Новогодишната почерпка за коледното парти на децата от социалните услуги в 

КСУДС беше подготвена от ЦОП. 

 Част от клиентите на ЦОП присъстваха на новогодишното тържество на 

22.12.2016г. Десет деца получиха коледни подаръци. 

 

IV. Сътрудничества 
През 2016г.бяха организирани междуинституционални срещи - с ОЗД при Д”СП”, 

училища, детски градини, детска педагогическа стая, полиция, болница и др.  

През отчетния период една от целите за целия екип на ЦОП беше да развива добри 

взаимоотношения с други институции и с граждани, с цел постигане на качество и 

ефективност на предоставяните услуги. 

 

V. Представяне в общността 

 Бяха изготвени рекламни плакати и брошури за популяризиране на услугата, 

които бяха разнесени във всички институции, с които работи ЦОП; 

 Бяха сключени споразумения за сътрудничество с училищата на територията на 

общината; 

 Цялата дейност на услугата се публикува в социалната мрежа на Facebook 

страницата. 

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/ МЛАДЕЖИ БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 1 
 

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

/ЦНСТД/МБУ 1/ е социална услуга – резидентен тип, която осигурява жизнена среда за 

пълноценно развитие на деца, изведени от семействата им. Тя предоставя  комплекс от 

дейности, съобразени с индивидуалните потребности на децата и насочени към развиване 

на социална компетентност 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 с капацитет 

12 деца и е предназначена за деца и младежи без увреждания на възраст от 3 до 29 години. 
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Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТД/МБУ 1 само в изключителни 

случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри. 

През 2016г. в ЦНСТД/МБУ 1 настанените потребители с административна заповед 

от Д”СП” гр.Исперих са 12. За годината в ЦНСТД/МБУ 1 има 12 случая, всички- 

отворени. При отворените случаи имаме 1 дете, коeто е настанено през месец февруари, 

идващо от ЦНСТД/МБУ 2. На три от децата бе удължено настаняването, поради изтичане 

на 3-годишния срок, с издадени нови заповеди от Д“СП“, тъй като няма настъпила 

промяна в обстоятелствата, при които са настанени. 

С хронично заболяване е 1 ползвател на услугата с диагноза “Биполярно афективно 

разстройство”, сегашен епизод-умерена или лека депресия. 

Със сърдечна малформация /междукамерен септален дефект/ - 1дете. 

В края на периода в услугата има 12 случая. 

Потребителите на услугата са ученици: в ПГСС „Хан Аспарух” - 3, в Профилирана 

Гимназия „Васил Левски” - 1, в ОУ „Васил Априлов” - 8. 

Четирима от ползвателите на услугата са на ресурсно обучение. 

При отворените случаи се работи в следните насоки: 

- подобряване на емоционалната връзка на децата с биологичното и разширеното 

семейство; 

- изграждане на битови и хигиенни навици; 

- подобряване на физическото и психично здраве на детето; 

- намаляване на агресивните и автоагресивните прояви на детето; 

- изграждане на умения за живот в малка група. 

През 2016г. за постигане на заложените цели, освен по основния пакет документи, 

по който работи всеки ментор, бяха проведени конкретни обучения по няколко 

направления, съобразени с нуждите и особеностите на работа в ЦНСТД/МБУ 1: 

- дефицити от въздействието в социалната среда на децата; 

- възрастовия обхват и произтичащите от него възрастово-специфични особености, 

интереси и потребности на децата от ЦНСТД/МБУ 1. 

Обучителните теми бяха свързани с развиване на комуникативни умения, 

естетически, трудови, здравни умения и навици. За ефективно управление на времето бяха 

провеждани практически занятия за усвояване на полезни за живота умения и навици под 

надслов „Арт ателие“, „Шивашко ателие“. 

От началото на учебната 2016/2017година всяка събота с децата се провеждат 

кулинарни занимания, в които те се научават самостоятелно да приготвят различни ястия 

по рецепти, под наблюдението и ръководството на социалните работници и домакинята. 

Празнуват се рождени дни с направена от децата торта и индивидуални подаръци. 

Потребителите на услугата се консултират от психолог, работещ в КСУДС „Лудогорие”. 

Психологът провежда тренинги - обучения по конкретна проблематика. 

През месец юни част от децата в услугата участваха в летен 10 - дневен фестивал в 

с. Ястребено, където спечелиха приз и първи награди за представянето си с различни 

сценки, стихотворения и състезания.  През месец август 2016г. ползвателите на 

социалната услуга ЦНСТД/МБУ 1 бяха на десет дневен летен морски лагер в гр.Обзор, на 

който бе работено по една заложените основни цели - развиване на социални 

компетенции, умения за независим живот и развиване на индивидуалния потенциал на 

всяко дете. Месец септември всички деца от групата посетиха прожекция на 3D-филм 

„Тролчетата” в гр. Исперих. 

През 2016г. децата от ЦНСТД/МБУ 1 са получавали дарения от фондации и от 

граждани, съпричастни към съдбата им. Месец декември всички деца участваха в 

изработването на коледната украса и коледните сладки за новогодишното тържество. 

Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТД/МБУ 1 се състои от 4 социални 

работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 

психолог и 1 домашен помощник. 
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Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител. 

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/ МЛАДЕЖИ БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 2 
 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 2 

/ЦНСТД/МБУ 2/ е социална услуга – резидентен тип, която осигурява жизнена среда за 

пълноценно развитие на деца, изведени от семействата им. Тя предоставя  комплекс от 

дейности, съобразени с индивидуалните  потребности  на децата и насочени към 

развиване на социална компетентност 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  ЦНСТД/МБУ 

2 е с капацитет 12 деца. 

Към края на 2016г. услугата е предназначена за деца на възраст от 11 до 18 години, 

като в някои случаи, по преценка на настаняващия орган се допуска настаняване на деца, 

на възраст не по-голяма от 20 години. Те се настаняват при условия и ред, определени в 

Закона за закрила на детето.  

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник - екипен ръководител.  
При затворените случаи 1 дете е реинтегрирано в семейството, на 1 дете е прекратено 

настаняването, а други 2 деца са настанени в друга услуга. 

Потребителите на услугата са ученици в: ПГСС „Хан Аспарух” - 2, в ОУ „Васил 

Априлов” - 6, ДГ „Мечо Пух” - 1 и 2 деца в ПУИ „Петър Берон” гр.Кубрат.  

При отворените случаи се работи в следните насоки: 

- подобряване на емоционалната връзка на децата с  биологичното и разширеното 

семейство; 

- изграждане на битови и хигиенни навици; 

- подобряване на физическото и психическото здраве на детето; 

- намаляване на агресивните и автоагресивните прояви на детето 

- изграждане на умения за живот в малка група. 

През 2016г. за постигане на заложените цели, освен по основния пакет документи, 

по който работи всеки ментор, пред децата бяха представени и разгледани 48 обучителни 

теми на различна тематика-нравствено, естетическо, правно, гражданско и трудово 

възпитание, комуникативни и кулинарни знания и умения и др. Темите с медицинска 

насоченост бяха разгледани от специалисти и практически онагледени. 

При необходимост, а и повечето от потребителите на услугата се консултират от 

психолог, работещ в КСУДС „Лудогорие”. 

През месец август 2016г. ползвателите на социалната услуга ЦНСТД/МБУ 2, бяха 

на едноседмичен летен морски лагер в гр.Обзор, на който бе работено по една от 

заложените основни цели - развиване на социални компетенции, умения за независим 

живот и развиване на индивидуалния потенциал на всяко дете. 

През годината децата получиха дарения и коледни подаръци от различни фондации 

и от хора съпричастни към тяхната съдба – дарители /пакети с лакомства, дрехи, играчки, 

обувки/. 

Един от  ползватели на услугата има направление за ползване на социална услуга 

към ЦОП - превенция на отпадане от училище; работа с деца, отпаднали или в риск от 

отпадане от училище. 

В края на периода услугата се ползва от 11 деца. 
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Екипът по предоставяне на услуга ЦНСТД/МБУ 2 се състои от 4 социални 

работника, 1 психолог и 1 домашен помощник с необходимата професионална 

квалификация за работа с деца. През месец март целият екип премина обучение на тема: 

„Превенция на употребата на наркотични вещества” и „Превенция на насилието над 

децата.Техники за пряка работа с деца. Арт терапията и музикотерапия. Превенция на 

употребата на наркотични вещества”. 

 

 

ЦЕЛ 2. Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за 

изоставяне на детето 

Дейност 2.1. Разкриване и предоставяне на социални услуги и дейности по 

превенция на изоставянето на дете и настаняването му в специализирана институция. 

Дейност 2.2. Информиране за достъп до социалните услуги за начините и 

видовете на подкрепа за деца и семейства в нужда. 

Дейност 2.3. Подкрепа на семействата на деца, застрашени от изоставяне чрез 

прилагане на мерки за закрила в семейна среда и финансово подпомагане. Мерки за ранна 

превенция. 

Дейност 2.4. Реализиране и предоставяне на социални услуги и дейности по 

превенция на изоставянето на дете и настаняването му в специализирана институция. 

 

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.  

 

 

ЦЕЛ 3. Осигуряване на жизнен стандарт, съответстващ на нуждите на 

физическото, умственото, духовното и социалното развитие на детето 

Дейност 3.1. Предоставяне на социални услуги в Дневен център за деца с 

увреждания на територията на Община Исперих. 

Дейност 3.2. Предоставяне на социални услуги от резидентен тип в Център за 

настанява от семеен тип на територията на град Исперих за деца с увреждания.  

През 2016г. в гр.Исперих се предоставя услугата Дневен център за деца и/или 

възрастни с увреждания  /ДЦДВУ/ с капацитет 30 места. Тя е разкрита на 01.12.2014г. по 

проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални 

услуги в Община Исперих“. 

Дневен център за деца и/или възрастни с увреждания предлага комплекс от 

социални услуги за цялостно обслужване на деца и възрастни през деня чрез предоставяне 

на храна и задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и 

рехабилитационните потребности, психологична подкрепа, езиково-говорна терапия, 

организация на свободното време и личните контакти. 

На потребителите се предоставя мобилна социална работа и дневна грижа със 

специалистите на ДЦДВУ. 

Специфичните подходи и методи за терапия при предоставянето на социалните 

услуги се определят от спецификата и степента на увреждане на детето. 

Специалистите работят комплексно за възстановяване на изгубени социални 

умения, придобиване на трудови и битови умения, оказват консултативна помощ и 

подкрепа на родителите и на техните деца с цел ограничаване на социалната изолация и 

интегрирането им в обществото. 

Ползването на социалната услуга дава възможност на родителите на деца с 

увреждания да се включат в обществения живот, да се реализират професионално, а така 

също да получат и професионална подкрепа и помощ в отглеждането на децата и лицата. 
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Предоставянето на услугите отговаря на Европейското и българското законодателство в 

областта на закрилата на децата. 

Целите на ДЦДВУ са : 

 създаване на благоприятни условия за усъвършенстване на цялостната дейност 

на Дневния център, насочена към социална интеграция на децата и лицата със специални 

нужди; 

 създаване на условия за корекционно – компенсаторна работа на децата и 

лицата с увреждания. Осигуряване развитието на физическия, психическия и творчески 

потенциал; 

 придобиване и развитие на полезни навици и умения; 

 интегриране в системата на масовите училища и детски градини; 

 социализиране на децата и лицата с увреждания; 

 активно включване на семействата в процеса на работата с децата и лицата; 

 оказване на подкрепа на родителите на децата и лицата с увреждания в морален 

и социален аспект. 

 

Дейностите са насочени към: 

 психологична помощ; 

 езикова и речева терапия, използване на методи за комуникация; 

 терапевтично-рехабилитационна работа с деца и лица с церебрална парализа, 

множествени увреждания и други неврологични състояния; 

 релационна психомоторика; 

 сензорна терапия; 

 достъпни образователни услуги и информация; 

 организиране на свободното време и задоволяване на потребностите от 

социални контакти; 

 помощ при изграждане на социални умения и трудови навици; 

 защита на правата на децата и лицата с увреждания; 

 осигуряване на хранене през деня; 

 организиран транспорт; 

 индивидуални и групови занимания със специалистите; 

 ежедневна помощ и подкрепа, консултации на родители и потребители. 

 

Подкрепата на родителите е насочена към: 

 консултиране и обучение за полагане на адекватни грижи за децата и лицата в 

семейството; 

 психотерапевтична дейност; 

 съдействие и подкрепа при интегриране в масовите училища и детски градини. 

 

Екипът по предоставяне на услугата се състои от психолог, логопед, терапевт, 

социални работници, възпитатели, рехабилитатор, медицинска сестра, детегледачки, 

щофьор-домакин, административни служители. 

През отчетния период се предоставя и социалната услугата Център за настаняване 

от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/. Това е социална услуга от 

резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на 

деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани 

в биологичното им семейство, в семейството  на близки или роднини, или в приемно 

семейство. В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата/младежите 

получават необходимата им индивидуализирана грижа, подкрепа за личностно развитие и 

за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота 

и дейностите в него са насочени към създаването на условия и възможности за децата и 
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младежите да участват равнопоставено в живота на местната общност. ЦНСТДМУ 

осигурява подходящо място за живеене на децата/младежите и възможност за поддържане 

на връзка със семейството и значими за детето/младежа хора, когато това е в техен 

интерес.  

Капацитетът на центъра е 14 деца/младежи, които могат да бъдат на различна 

възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.  

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. 

Екипът, който е отговорен за качественото предоставяне на услугата, се състои от 13 

души: ръководител, социален работник, възпитател, детегледачки, помощник-възпитател, 

касиер - счетоводител, административно - техническо лице, готвач и медицинско лице. 

Основната цел, която е водеща за персонала е предоставяне на сигурна и защитена 

среда за децата/младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки 

до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за 

пълноценно развитие и социално включване. 

 

 

ЦЕЛ 4. Развиване на алтернативна семейна грижа и подобряване на 

качеството на съществуващата за деца, които не могат да живеят с биологичните си 

родители и за деца настанени в специализираната институция 

Дейност 4.1. Реализиране на професионална и доброволна приемна грижа, 

съгласно партньорското споразумение между Агенция за социално подпомагане и 

Община Исперих по Проект „И аз имам семейство”, с надграждащ след приключването 

му проект „Приеми ме 2015“. 

Дейност 4.2. Осигуряване на качествена грижа за настанените в приемните 

семейства деца, подкрепа и надграждащо обучение на вече утвърдените семейства. 

Дейност 4.3. Участие на Община Исперих в проекти свързани с развитието на 

социални и образователни услуги. 

 

От 11.12.2015г. 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. 

От 01.01.2016г. стартира работата на новоназначения екип по приемна грижа, 

състоящ се от двама социални работници.  

На 01.09.2016г. е подписан  Анекс към партньорското споразумение за въвеждане 

на нов областен модел съгласно който остава един социален работник. 

На територията на община Исперих към месец декември 2016г. има 14 действащи 

приемни семейства, в които са настанени 12 деца.  

В резултат на развитие на алтернативните форми на грижа продължи процеса на 

реформиране на специализираната институция ДДЛРГ „Лудогорие“ в посока извеждане 

на деца от нея и насочване към друг вид услуги в подкрепа на семейството.  

 

ПРИОРИТЕТ ІІ: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ 

ДЕЦА 

 

ЦЕЛ 1. Разработване на механизъм за проследяване на обхванатите и 

необхванатите деца и движението в образователната система 
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Дейност 1.1. Наблюдаване движението на учениците чрез ежемесечно събиране 

на информация от училищата за преместени, отпаднали и необхванати ученици. 

Дейност 1.2. Провеждане на работни срещи между специалисти от различни 

институции с цел координиране на усилията по обхващане на застрашените от 

отпадане от  образователния процес училище деца. 

Дейност 1.3. Създаване на стимулираща учебна среда за превенция на 

отпадането на учениците и тяхното привличане към училище. 

Дейност 1.4. Мерки и услуги за включване на деца и родители в системата на 

предучилищното и училищно образование и подготовка на децата за училище. 

Дейност 1.5. Подобряване на условията за спорт в образователната система с 

цел насърчаване на спортната активност сред учениците. 

Дейност 1.6. Повишаване ролята на училищните настоятелства, настоятелства 

към ЦДГ и ОЗД в създаване на стимулираща учебна среда – разработване на програми и 

проекти за образование. 

 

Община Исперих осигурява условия за модерно и качествено образование и 

възпитание на деца и ученици чрез насърчаване на техните интереси и заложби за 

достигане на европейските стандарти. 

На територията на общината към края на отчетния период функционират девет 

общински училища – две средни и седем основни. Пет от основните училища са в селата, 

а две са в града. Шест от основните училища са средищни и до всички тях е осигурен 

безплатен транспорт за ученици и учители.  

През изминалата година с решение на Общински съвет - Исперих, ПГСС „Хан 

Аспарух “ е преобразувана от държавна в общинска, считано от 01.08.2016г. 

Общият брой на учениците в община Исперих за учебната 2015/ 2016г. е 2420, а в 

началото на учебна 2016/2017г. година броят им е 2452, за новата учебна година са  

утвърдени 30 маломерни паралелки, 2 от които са слети. 

В община Исперих към края на календарната година работят 21 детски градини, 

една от които е с яслена група. Четири са градските градини, а останалите седемнадесет 

градини са по селата. Селските градини са едногрупни с деца между 12 и 20, с изключение 

на градините в с.Подайва и в с.Вазово. Поради отрицателните демографски тенденции и 

недостатъчната пълняемост на групите през септември 2016г. са закрити 3 детски градини 

- ДГ „Майчина слава“ с.Малко Йонково, ДГ „Васил Левски“ с.Печеница и ДГ „Щастливо 

детство“ с.Духовец. Децата от закритите градини са насочени към най-близките детски 

заведения, които се оформят като средищни. Община Исперих осигурява безплатен 

транспорт за придвижването на тези деца до приемащите детски градини.  

През изминалата година в четирите исперихски градини е въведена системата на 

делегираните бюджети и на директорите са предоставени права на второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредити.     

Общият брой на децата записани в ДГ през 2015/2016г. е 765, а в началото на 

новата учебна година децата са 746.   

Един от основните проблеми за образователната система в община Исперих 

продължава да бъде невъзможността за обхващане  на всички деца и ученици, подлежащи 

на задължително предучилищно и училищно образование, както и ранното им отпадане от 

образователния процес. 

На основата на събрана информация можем да направим изводи за различни 

характеристики на отпадналите ученици, а именно: прави впечатление, че най-много 

ученици отпадат в четвърти и пети клас, т.е. при прехода от начален етап към 

прогимназиална степен, а най-голям е относителния дял на отпадналите ученици от 

ромски произход. Ниските доходи, лошия жизнен стандарт, ниското образователно 

равнище на родителите, недоброто владеене на българския език и нередовното посещение 
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на учебните заведения от децата са основните фактори увеличаващи риска от отпадане от 

училище.  

Отпадащите от училище деца са преди всичко от семейства, които често се местят, 

деца от бедни семейства, деца, които не живеят с родителите си, деца на разведени 

родители или деца чийто родители работят в чужбина. 

През 2016г. във всички учебни заведения на територията на община Исперих са 

създадени Обществени съвети, които ще подобрят сътрудничеството с родителската 

общност и ще подпомогнат образователния процес. Новият орган, осъществяващ 

граждански контрол ще участва в разработването и в изпълнението на училищните 

програми за превенция на ранното напускане. 

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. 

  

 

ЦЕЛ 2. Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със 

специални образователни потребности 

Дейност 2.1. Взаимодействие с РИО - Разград за осигуряване на ресурсни 

учители. 

Дейност 2.2. Провеждане на специализирани обучителни модули на специалисти, 

относно обучение на деца със СОП. 

Дейност 2.3. Поетапно създаване на подкрепяща среда в детските градини и 

училища за включване на деца със СОП в общообразователния процес. 

Дейност 2.4. Поетапно осигуряване на достъпна архитектурна среда за деца със 

СОП във всички детски градини, училища и обслужващи звена. 

Дейност 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. 

Дейност 2.6. Провеждане на периодични обучения на учители и възпитатели, 

които работят с деца със СОП. 

 

Законът за предучилищното и училищното образование, който е в сила от 

01.08.2016г. внесе ново качество в нашето образование, като регламентира 

приобщаващото образование като неотменна част от  образователната система.          

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.  

През 2016г. беше разработен и приет Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците от община Исперих, който реално показва 

потребности и очертава приоритетните  дейности за подкрепа. 

В шест училищата са интегрирани ученици със специални образователни 

потребности. В пет от тях допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на 

РЦПППО-Разград, а  ОУ „Васил Априлов“ осигурява подкрепяща среда за тези деца по 

проект “Включващо обучение“ на МОН.   

В ПГСС „Хан Аспарух“ учениците със специални образователни потребности се 

обучават по рамкова програма А за професионално образование със степен на 

професионална квалификация – ПЪРВА. Професионалното им направление е 

производство на храни и напитки, професията – работник в хранително-вкусовата 

промишленост, а специалността –  хранително-вкусова промишленост. 

В началото на учебната 2016/ 2017година децата със СОП интегрирани в 

училищата са 69 и са с 1 по-малко от предходната учебна година. 
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Община Исперих се гордее със своите деца, носители на редица престижни награди 

и отличия от състезания, олимпиади и конкурси. По данни на директорите за учебната 

2015/ 2016 над 95 са децата и учениците класирани на различни форуми. 

 

 

ЦЕЛ 3. Развиване на образователните и социални услуги насочени към 

отпадналите и необхванати деца от образователната система 

Дейност 3.1. Обхващане на всички отпаднали и застрашени от отпадане от 

образователната система деца и насочването им към различни образователни и 

социални програми. 

Дейност 3.2. Провеждане на работни срещи за уточняване на причините за 

отпадане и предприемане на мерки за отстраняване на причините за отпадане. 

Дейност 3.3. Поддържане на инфо система за събиране на данни за необхванати 

и застрашени от отпадане ученици на общинско ниво. 

             

През отчетния период Община Исперих работи в насока за преодоляване на 

причините, водещи до отпадане на деца от училище с различните групи имащи отношение 

към проблема - самите отпаднали деца, техните родители, директори на училища, 

педагогически съветници, социални работници, експерти.  

 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

 

ЦЕЛ 1. Намаляване на социално-значими заболявания сред децата, чрез 

повишаване на здравната култура и информираността на подрастващите. 

Дейност: 1.1. Провеждане на информационни кампании за деца и родители, 

относно здравословно хранене и начин на живот. 

Дейност: 1.2. Разработване и прилагане на програми за здравно образование на 

децата и учениците във всяко детско заведение и училище. 

Дейност: 1.3. Организиране и участие в програми, свързани с профилактика и 

промоция  на здравето на децата и учениците. 

 

На територията на община Исперих функционират 30 здравни кабинети, в които 

работят 15 медицински специалисти. Те осъществяват медицинското 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 здравно-

профилактична 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 медицинските специалисти провеждат здравни 

беседи, разговори 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. 

Редовно се провеждат беседи за вредата от тютюнопушенето, алкохолизма, наркотиците и 

особено за вредата при децата.  

В основните училища на територията на община Исперих се осигурява хранене по 

НП за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст - Модул ІІІ 

„Осигуряване на закуска и/ или плод, и/ или мляко(чай), включително млечно кисели 

продукти за всеки ученик от първи до четвърти клас, както и за децата в подготвителните 
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групи и класове за задължителна подготовка”, като се спазват изискванията на МЗ за 

здравословно хранене и седмични менюта, изготвени от назначена със заповед на 

директора училищна комисия. 

В основните училища се осигурява столово обедно хранене на всички пътуващи 

ученици, 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 сърдечно-

съдови и ендокринни заболявания, освен осигуреното здравословно хранене, голямо 

значение беше отделено на контрола за стриктно спазване на качеството на храната, 

санитарно-хигиените 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. 

 

 

ЦЕЛ 2. Разширяване на превантивните и профилактични мерки за опазване 

физическото и психическо здраве на децата 

Дейност: 2.1. Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при 

децата и рисковите фактори свързани с него. 

Дейност: 2.2. Провеждане на кампании за борба с гръбначните изкривявания. 

Дейност: 2.3. Профилактика на социално значими заболявания сред децата и 

учениците. 

Дейност: 2.4. Провеждане на кампании за борба с тютюнопушенето. 

Дейност: 2.5. Наблюдение на здравословното състояние и физическото развитие 

на децата и учениците. 

 

Проучването и анализа на здравното състояние, физическото и психическото 

развитие на децата и учениците е една от основните дейности на отдел „Профилактика на 

болестите и промоция на здравето” РЗИ гр. Разград. Медицинските специалисти от 

детските и учебни заведения на община Исперих предоставят ежегодно информация за 

физическото развитие и здравословното състояние на децата и учениците 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 и гръбначните изкривявания и рисковите фактори, свързани с 

тях. Раздадени са информационни материали, като същите са получени от РЗИ отдел 

„Профилактика на болестите и промоция на здравето” гр. Разград и Областен съвет на 

БЧК гр. Разград.  

ЦЕЛ 3. Повишаване на информираността на децата за разпространение на  

ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и злоупотреба с психоактивни 

вещества 

Дейност: 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. 

Дейност: 3.2. Създаване на Координационен механизъм за взаимодействие между 

заинтересованите институции при работа в случай на деца в киск от ХИВ, хепатит В и 

сексуално предавани инфекции. 

Дейност: 3.3. Организиране и провеждане на срещи, беседи и видеопокази на 

тема „Превенция на наркоманното поведение сред младите хора”. 

Дейност: 3.4. Отбелязване на световен ден за жертвите от ХИВ/ СПИН. 
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Дейност: 3.5. Отбелязване на световен ден за борба с туберкулозата. 

Провеждане на информационна кампания сред деца и подрастващи. 

 

В учебните заведения 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 01.12. – международен ден на 

борбата срещу ХИВ/СПИН.  

Проведени са здравно-образователни мероприятия чрез мултимедийна презентация 

на тема: 

 „Болести предавани по полов път” – представена пред 19 потребители на 

КСУДС „Лудогорие”; 

 „Ангажираност, образование, сила” и анимация на тема ХИВ/СПИН с 106 

ученици от 11 клас на ПГ „Васил Левски”  гр. Исперих. 

В рамките на информационно - скринингова кампания по повод „Международния 

ден без тютюнопушене са реализирани следните дейности: 

 Излъчен филм „Дим” сред 50 ученици от 12 клас на ПГ по СС „Хан Аспарух”; 

 Измерване на въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на 

карбоксихемаглобина в кръвта чрез апарат Smoker Iyzer на 19 ученика; 

 Представени са здравно-образователни материали. 

Представяне на лица над 16 годишна възраст от учебните и социалните заведения, 

възможност за доброволни, анонимно изследване за ХИВ, чрез бърз тест при спазване 

разпоредбите на чл. 87 от Закона за здравето на място от екип на РЗИ – Разград. 

Разпространение сред целевите групи на здравно-образователни материали и 

презарвативи. 

 

 

ЦЕЛ 4. Подобряване на майчинството и детското здраве 
Дейност: 4.1. Повишаване на обхвата с имунизации по Националния 

имунизационен календар на РБългария – 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.  

 

Проведени са 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 придприемане 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 ромите ситуация. 

Не са установени деца без общо практикуващ лекар. Не са постъпвали деца за 

имунизации в имунизационен кабинет към РЗИ. 

 

 

ЦЕЛ 5. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 1-3 годишна възраст 
Дейност: 5.1. Проследяване на физическото развитие на децата от 1 до 3 

годишна възраст от медицинските специалисти в детските ясли. 
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Медицинските специалисти извършиха оценка на здравословното състояние на 

децата от 1 до 3 годишна възраст на база на получените данни от личните лекари. 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІV: 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, 

НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

ЦЕЛ 1. Осъществяване на ранна превенция в общността 

Дейност: 1.1. Превенция на насилието и тормоза в учебните заведения чрез: 

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. 

Дейност: 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. 

Дейност: 1.3.Осигуряване на широк достъп до консултации от педагог, психолог и 

юрист на маловръстни с проблеми и техните родители. 

Дейност: 1.4. Провеждане на съвместни дейности с ОбСНВ и Превантивно - 

информационния център по наркотични вещества. 

Дейност: 1.5. Реализиране на информационна кампания за предпазване от 

въвличане в трафик на хора. 

 

През 2016г. 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 отчетена година продължи активното взаимодействие между членове на 

Местната комисия и обществените възпитатели с отдел „Закрила на детето“ към ДСП- 

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 Местната комисия за БППМН.  

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, председателите на училищните комисии 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. 
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През м. октомври на учебни заведения бяха предоставени и информационни материали за 

предпазване от трафик на хора.  

 

 

ЦЕЛ 2. Повишаване на обществената информираност по отношение на 

проблемите и опасностите за децата при работа в интернет 

Дейност: 2.1. Провеждане на кампания „Месец за безопасен интернет”.  

 

Началото на инициативата „Месец за безопасен интернет” е поставено на 9 

февруари – Световния ден за безопасен интернет. Този ден се отбелязва по идея на 

Европейската комисия  –  програма „Безопасен интернет” и се организира от ИНСЕЙФ – 

европейската мрежа от 30 национални центъра за безопасен интернет. Идеята е за пореден 

път да се заостри вниманието на децата и младите хора за опасностите, които дебнат в 

интернет, както и да се изградят умения за справяне в такива ситуации, как да реагират и 

от кого да потърсят помощ при нужда. УКБППП бяха информирани за възможности за 

ползване на материали от сайта на Центъра за безопасен интернет от където ще могат да 

се свалят и разпечатат необходими материали. За учителите на същия сайт бяха качени и 

подробни насоки за провеждане на интерактивното занятие с учениците.  

Обществени възпитатели работейки с деца, поставени под техен възпитателен  

надзор, включваха в индивидуални работни планове  на всяко дете и теми по „Безопасно 

интернет пространство“. 

 

 

ЦЕЛ 3. Развиване на програми и услуги, насочени към превенция на 

насилието и възстановяване и реинтеграция на деца, жертви на насилие  

Дейност: 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. 

Дейност: 3.2. Повишаване на информираността за функционирането на 

Координационния механизъм на територията на община Исперих – чрез сайта на 

община Исперих. 

Дейност: 3.3. Осъществяване на целенасочена превантивна дейност по 

Националната програма „Работа на полицията в училище”. 

Дейност: 3.4. Разпространение на информационни материали за трафика на хора 

и начините на предпазване и възможностите за оказване на помощ на жертви на 

трафик.            

 

По инициатива на Министерството на труда и социалната политика през 2010г.  

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 
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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.  

Ефективното прилагане на Координационния механизъм допринася за по-успешна 

работа за 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. 

По предварително съгласуван с учебни заведения и утвърден от Началник на РУ на 

МВР- Исперих график, през м.ноември 2016г. служители на РУ на МВР-Исперих 

осъществяваха целенасочена превантивна дейност по Националната програма „Работа на 

полицията в училище” . 

През отчетната година продължи разпространяване на информационни материали 

за трафика на хора и начините на предпазване и възможностите за оказване на помощ на 

жертви на трафик  на различни целеви групи – деца, родители и професионалисти, 

работещи с деца. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ V: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА 

ДЕТЕТО 

 

ЦЕЛ 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 

Дейност 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.  

Дейност 1.2. Подкрепа и съдействие от страна на община Исперих на участието 

и изявите на общинските училища за организиране на извънкласни дейности и форми в 

свободното време на деца и ученици.   

Дейност 1.3.  Подкрепа и съдействие от страна на община Исперих на 

участието и изявите на общинските училища, участници в Национална програма. 

 

През 2016г. общинските училища работиха по различни Национални програми към 

МОН. През отчетната година продължават 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 Читалище „Съзнание1891“ гр.Исперих - един от значимите центрове на 

културата в общината осъществиха дейности следните школи:  

 Школа по изобразително изкуство; 

 Школа по театрално изкуство; 

 Школа по пиано, акордеон и флейта; 

 Школа по танцово изкуство; 

 Балетна формация „Форте“; 

 Детска вокална формация „Теменуга“; 

 Детска група за народни песни; 

 Детски танцов състав. 
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ЦЕЛ 2. Насърчаване на деца с изявени дарби 

Дейност 2.1. Финансово подпомагане  и стимулиране на деца с изявени дарби чрез 

отпускане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на 

мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2016г.  

Дейност 2.2. Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата, 

осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и училища по 

изкуствата. 

Дейност 2.3. Стимулиране на творческите заложби на децата чрез осигуряване 

на възможност за изяви на местно, регионално и национално ниво. 

 

През 2016г. в община Исперих няма деца получили стипендия по Програмата за 

закрила на деца с изявени дарби. 

През отчетния период децата от школите към НЧ „Съзнание1891“ гр.Исперих 

участваха във всички мероприятия заложени в Културния календар на Община Исперих, 

както и в изяви на регионално и национално ниво.  

Финансово са стимулирани две деца, едното за участие в Международни 

фолклорни фестивали в САЩ, а другото за класиране на Републиканско първенство по 

свободна борба. 

 

 

ЦЕЛ 3. Подкрепа на изграждането на ученически спортни клубове с оглед 

подобряване на извънкласната и извънучилищна спортна дейност 

Дейност 3.1. Участие в дейности, заложени в Националния спортен календар, 

участия в ученически игри. 

 

През 2016г. в община Исперих се проведоха Ученически игри. В тях взеха участие 

общо 9 училища. В рамките на ученическите игри се проведоха състезания в общо шест 

вида спорт: футбол, хандбал, волейбол, баскетбол, тенис на маса и бадмингтон. 

През отчетния период продължиха своята дейност и следните спортни клубове: 

-    Училищен спортен клуб към ОУ „В.Априлов” Исперих; 

- ФК „Бенковски -2016“ гр. Исперих; 

- ФК „Стара сила“ с.Старо селище; 

- ФК „Арсенал“ с.Лъвино; 

- ФК „Стрела“ с.Тодорово; 

-  ВК „Хан Аспарух“ гр.Исперих; 

- СНЦ Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“ гр.Исперих; 

- СНЦ Спортен клуб по вдигане на тежести; 

- СНЦ Колоклуб „Димитровец“. 

 

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 2017г.      

 

 
ПРИОРИТЕТ І: 

НАМАЛЯВАНЕ НА  ДЕТСКАТА  БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Подобряване 
системата за 
подкрепа на 
отговорно 
родителство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

календар
ната 

година 

1.2.Прилагане на мерки за превенция и санкциониране 
на проявите на безотговорно родителство 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
ЦОП към КСУДС „Лудогорие”, 

Местна комисия за борба срещу 
противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, 
Учебни заведения 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките 
на 

календар
ната 

година 

  
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 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките 
на 

календарн
ата година 
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1.4.Предлагане на комплекс от услуги, насочени към 
повишаване на капацитета на родителите в Центъра за 
обществена подкрепа 
 
 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
КСУДС „Лудогорие” 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постояне
н през 

годината 

 
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 
 

Община Исперих, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих, 

КСУДС „Лудогорие” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постояне
н през 

годината 

 
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 специализирана институция 

 
Община Исперих, 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ЦОП към КСУДС „Лудогорие” 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постояне
н през 

годината 

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 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постояне
н през 

годината 

2.3.Подкрепа на семействата 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 

 

постояне
н през 

годината 

 
3. Осигуряване на 
жизнен стандарт, 
съответстващ на 
нуждите на 
физическото, 

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

 
Община Исперих, 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ДЦДМУ 
 

държавно делигирана дейност 
постоянен 

през 
годината 
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умственото, 
духовното и 
социалното 
развитие на 
детето 

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 

 

държавно делигирана дейност 
постоянен 

през 
годината 

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

Община Исперих, 
ЦОП към КСУДС „Лудогорие” 

по проект 
постоянен 

през 
годината 

 

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

 
ДЦДМУ 

ЦНСТДМУ 
ЦНСТДБУ, ЦОП, ДДЛРГ, 

Община Исперих  
 

държавно делигирана дейност 
постоянен 

през 
годината 

 
4. Развиване на 
алтернативна 
семейна грижа и 
подобряване 
качеството на 
съществуващата 
за деца, които не 
могат да живеят с 
биологичните си 
родители и за 
деца настанени в 
специализираната 
институция 

 
 
 
 
 
 

4.1.Поддържане на информираността, относно 
приемната грижа 

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” 
 

постоянен 
през 

годината 

4.2.Реализиране на професионалната 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” 
 

постоянен 
през 

годината 
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4.3.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 

4.4.Участие на Община Исперих в проекти свързани с 
развитието на социални и образователни услуги 

Община Исперих по проект 
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  

 
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 
 
 

 
1.2.Наблюдаване на движението на децата и 
учениците чрез ежемесечно събиране на информация 
за преместени, отпаднали или необхванати 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  
Училища, НПО 

РУО, ОЗД 
 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 

 
 

през 
годината 
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1.3.Провеждане на работни срещи между специалисти 
от различни институции с цел координиране на 
усилията по обхващане на застрашените от отпадане 
от образователния процес деца и ученици. Съдействие 
и консултиране на семейства с цел връщане на децата 
им в образователната система 

 
Педагогически съветници и 

психолози, 
КСУДС „Лудогорие”, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
МКБППМН, 

НПО, 
Училища, 

Детски градини 
Община Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

търсене на външни донори 

през 
годината 

 
1.4.Създаване на стимулираща учебна среда за 
превенция на отпадането на учениците и тяхното 
привличане към училище 
 

 
Община Исперих, 
Учебни заведения, 

НПО 

 
 

по програми и проекти 

 
през 

годината 

 
1.5.Мерки и услуги за включване на деца и родители в 
системата на предучилищното и училищното 
образование и подготовка на децата за училище 
 

Община Исперих, 
НПО, НПО, КСУДС, ОЗД, 

Училища и Детски градини 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

през 
годината 

 
1.6.Подобряване на условията за спорт в 
образователната система с цел насърчаване на 
спортната активност сред децата и учениците 
 

Община Исперих, Училища, 
НПО, Детски градини 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

през 
годината 

  
1.7.Повишаване на ролята на училищните 
настоятелства към училищата и детските градини и 
създаване на стимулираща учебна среда – 
разработване на програми и проекти за образование. 
Поддържане на активно сътрудничество между 
Обществените съвети и учебните заведения 
 

Училища, НПО, Детски градини, 
Обществени съвети,  

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

през 
годината 
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2. Продължаване на 
политиката за 
включващо 
обучение на  
децата със 
специални 
образователни 
потребности 

 
2.1.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за 
личностно развитие на деца и ученици и Годишен план 
за изпълнението на дейностите за подкрепа на 
личностно развитие 
 

Община Исперих, 
РУО 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

до 
30.04.201

7г. 

2.2.Създаване на координиращи екипи за организиране 
и координиране на процеса на осигуряване на обща и 
допълнителна подкрепа 

Детски градини, 
Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
2.3.Поетапно създаване на подкрепяща среда в 
детските градини и училища за включване на деца със 
СОП в общообразователния процес 
 

Община Исперих, 
Училища, Детски градини 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през  
годината 

 
2.4.Поетапно осигуряване на достъпна архитектурна 
среда за деца със СОП във всички детски градини и 
училища 
 

Община Исперих, 
Училища, 

Детски градини 

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 
 

Община Исперих, 
Училища, Детски градини, 

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 
 

Училища,  
Детски градини, 

РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 
проекти 

през  
годината 
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2.7.Постигане на активно сътрудничество между 
училища, детски градини, Община Исперих, РУО, 
РЦПППО, деца, ученици и техните семейства в 
процеса на приобщаващото образование 

 
Община Исперих, 

Училища,  
Детски градини,  

Социални услуги, 
РУО,  

РЦПППО – Разград,  
семейства 

 

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 

Училища  
Детски градини  

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 

2.9.Провеждане на информационни кампании в 
училищата и детските градини с цел толерантност и 
съпричастност към децата и учениците със СОП 

 
Община Исперих 

РУО  
Училища  

Детски градини  
РЦПППО 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
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, Училища, 
Детски градини 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

финансиране по оперативни 
програми 

през 
годината 

 
 
 
3.2.Провеждане на работни срещи за уточняване на 
причините за отпадане и предприемане на мерки за 
отстраняване на причините за отпадане 
 
 
 

Педагогически съветници и 
психолози, 

КСУДС „Лудогорие”, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих, 

МКБППМН, 
НПО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
3.3.Поддържане на информационна система за 
събиране на данни за необхванати и застрашени от 
отпадане ученици на общинско ниво 
 

Община Исперих, 
Училища, Детски градини 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 
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ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Намаляване на 
социално-значими 
заболявания сред 
децата, чрез 
повишаване на 
здравната култура 
и информираността 
на подрастващите 

1.1.Провеждане на информационни кампании за 
здравословно хранене и начин на живот 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

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 
 

Финансиране по проект и в 
рамките на утвърдения 

бюджет 

през 
учебната 
година 

1.3.Организиране и участие в програми, свързани с 
профилактика и промоцията на здравето на децата и 
учениците 

 
Община Исперих, 

Медицинските специалисти от 
детските градини и училищата 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
2. Разширяване на 
превантивните и 
профилактични 
мерки за опазване 
физическото и 
психическо здраве 
на децата 

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 

 
2.3.Профилактика на социално значимите заболявания 
сред децата и учениците 

 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
през 

учебната 
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 година 
 

 
2.4.Провеждане на кампании за борба с 
тютюнопушенето 
 

Училищни ръководства, 
Медицински специалисти 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
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 

 
3. Повишаване на 
информираността 
на децата за 
разпространение на  
ХИВ/СПИН, болести 
предавани по 
полов път и 
злоупотреба с 
психоактивни 
вещества 

 
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, 
МВР гр. Исперих, 
Община Исперих 

 

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 
в училищата на територията на Община Исперих в 
изпълнение на Националната програма за превенция 
на хроничните незаразни болести 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
БЧК 

Училищни ръководства, 
Медицински специалисти 

 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
през 

учебната 
година 
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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, 
Здравни медиатори 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
4. Подобряване на 
майчиното и 
детското здраве 

 
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 
 

РЗИ, 
Община Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2017г. 

 
5. Отглеждане 
възпитание и 
обучение на деца 
от 1 – 3 годишна 
възраст 
 

5.1.Проследяване на физическото развитие на децата 
от 1 – 3 годишна възраст от медицинските специалисти 
в детските ясли и изготвяне на анализ и оценка 

Община Исперих, 
Детска градина „Първи юни” 

гр.Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2017г. 

 
    

     

 
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 
на ранна превенция 
в общността 

  
1.1.Превенция на насилието и тормоза в учебните 
заведения чрез:  
- 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 
     

 
МВР гр. Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Училища, 

Детски градини 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

регулярн
о, в 

рамките 
на 

годината 

  
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 
 

Община Исперих, 
МКБППМН, 

МВР гр. Исперих, 
Детска педагогическа стая, 

Училища, 
Детски градини 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2017г. 

  
 
1.3.Осигуряване на достъп до консултации от педагог, 
психолог и юрист на малолетни с проблеми и техните 
родители 
 

 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Дирекция „Социално 

подпомагане“ - Исперих, 
Отдел „Закрила на детето“, 

ЦОП 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2017г. 

  
1.4.Провеждане на съвместни дейности с ОбСНВ и 
Превантивно - информационния център по наркотични 
вещества 
 

Община Исперих, 
МКБППМН, 

ОбСНВ 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2017г. 

  
 
 
1.5.Реализиране на информационна кампания за 
предпазване от въвличане в трафик на хора 

 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
МВР гр. Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Училища, 

Детски градини 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2017г. 
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2. Повишаване на 
обществената 
информираност по 
отношение на 
проблемите и 
опасностите за 
децата при работа 
в интернет 
 

 
 
 
 
2.1.Провеждане на кампания „Месец за безопасен 
интернет” 
  

 
МВР гр. Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Училища, 

Детски градини 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

месец 
ноември 
2017г. 

 
3. Развиване на 
програми и услуги, 
насочени към 
превенция на 
насилието и 
възстановяване и 
реинтеграция на 
деца, жертви на 
насилие 

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 

 
Община Исперих 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих, 
КСУДС „Лудогорие” 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постояне
н през 

годината 

3.2.Повишаване на информираността за 
функционирането на Координационния механизъм на 
територията на община Исперих 

Община Исперих 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2017г. 

 
 

3.3.Осъществяване на целенасочена превантивна 
дейност по Националната програма „Работа на 
полицията в училище” 

МВР гр. Исперих, 
Детска педагогическа стая, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих, 
Община Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

3.4.Разпространение на информационни материали за 
трафика на хора и начините на предпазване и 
възможностите за оказване на помощ на жертви на 
трафик 

МВР гр. Исперих, 
Педагогически съветници и 

психолози, 
Община Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
ПРИОРИТЕТ V: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА ДЕТЕТО 
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Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
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 
 

 
Учебни заведения, 

НПО ,Читалища 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

2017г. 

 
1.2.Подкрепа и съдействие от страна на община 
Исперих на участието и изявите на общинските 
училища за организиране на извънкласни дейности и 
форми в свободното време на деца и ученици 
 

 
Община Исперих, Училища, 

Читалище, НПО 
 
 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 
 

 
постояне
н, през 

учебната 
година 

 

1.3.Подкрепа и съдействие от страна на Община 
Исперих на участието и изявите на общинските 
училища, участници в национална програма 

Община Исперих, 
РИО, 

Училища 
финансиране от МОН 

 
постояне
н, през 

учебната 
година 

 

 
2. Насърчаване на 
деца с изявени 
дарби 

 
2.1.Финансово подпомагане и стимулиране на деца с 
изявени дарби  
 

Община Исперих, Училища, 
Детски градини 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

постояне
н през 

годината 

 
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, 
Читалища, Училища 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

постояне
н през 

годината 

 
2.3.Стимулиране на творческите заложби на децата 
чрез осигуряване на възможност за изяви на местно, 
регионално и национално ниво 
 

Община Исперих, 
Читалища, Училища, 

Детски градини 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постояне
н през 

годината 
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3. Подкрепа на 
изграждането на 
ученически спортни 
клубове с оглед 
подобряване на 
извънкласната и 
извънучилищна 
спортна дейност 

 

 
 
 
3.1.Участие в дейности, заложени в Националния 
спортен календар, участия в ученически игри 
 
 
 

Община Исперих, Училища, 
Детски градини, Спортни клубове 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постояне
н през 

годината 

 

 

 



 

 178 

 

  ТОЧКА 18 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

   

  Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

  Има ли желаещи да вземат думата. 

  Предложения на граждани също няма. 

  Преминаваме към последна точка от дневния ред. 

 

 

 

 

 

 

 

  ТОЧКА 19 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

  Разни. 

 

  Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

  Има ли желаещи да вземат думата. 

  Заповядайте г-н Фераим. 

 

  Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група на ДПС. 

  Уважаеми общински съветници, 

 

 Искам да попитам какво става с финансирането на спортните клубове. Питането ми е във 

връзка с това, че първите срещи на футболните клубове поради липса на средства не са успели да 

платят на съдиите. 

 Благодаря. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.  

 Средствата  гласувани от Общинския съвет са преведени на всички спортни клубове. 

 

  Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад  от отговора, който дадохте разбрахме, че средствата са преведени. 

Искам да уведомя общинските съветници, че следващата седмица ще изпратим писма до всички 

спортни клубове да ни представят отчетите си за проведените спортни мероприятия и 

изразходените средства за тях. 

  Други желаещи да се изкажат. 

  Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

  Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

  Искам да направя предложение за промяна на часа на заседанията на Общински съвет 

Исперих. Предлагам заседанията да се провеждат отново в 14.00 часа. 
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  Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Предлагам на следващо заседание да обсъдим предложението на г-н Мюсреф за промяна на 

часа на заседанието на Общински съвет Исперих. 

  Други желаещи да вземат отношение. 

  Няма. 

 

 

 

 

  Уважаеми общински съветници, 

 Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното заседание на Общински съвет 

Исперих проведено на 27.04.2017 г. 

 Благодаря на общинските съветници за присъствието. 

 

 Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за Областна 

администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за архива на Общински 

съвет Исперих 

 

 

 

 

 Адв. Даниел  Димитров Йорданов 
 Председател Общински съвет - Исперих: 

 
 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:    

 

 


