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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Айджан Бейтула – Заместник кмет на Община Исперих 

 

 

 

Относно: проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез 

подхода Водено от общностите местно развитие, процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ 

Исперих „Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности” 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. допринася 

активно за изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Това са 

целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. 

България, както и останалите държави членки на ЕС, също формулира свои 

национални цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020”, а именно: не по-малко от 

76% от населението между 20 и 64–годишна вързарст да е в заетост към 2020г. и 

намаляване броя на хората в бедност с 260 хиляди души до 2020. Постигането на тези 

цели е от основнополагащо значение за визията и стратегията на ОП РЧР. 

Подходът ВОМР ще подпомогне повишаването на заетостта и мобилизиране на 

наличния, но все още неразработен напълно местен потенциал за растеж, което да 

допринесе за подобряване качеството на живот на населението в обхванатите 

територии. Цели се подпомагане на нуждаещите се от социална подкрепа и от подкрепа 

за заетост и предоставяне на нови възможности за подобряване на доходите и стандарта 

на живот на местните общности. 

Дейностите, които проектните предложения могат да включват са в 

направленията „Подобряване достъпа до заетост”, „Подобряване достъпа до 

образование“, „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”, „Развитие на 

местните общности и преодоляване на негативните стериотипи”. 

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 200 000лв. 

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата и безвъзмездната финансова 

помощ може да покрие до 100 % от общо допустимите разходи. 

По настоящата покана за подаване на проектни предложение, Кандидатът 

задължително участва в партьорство. 
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Община Исперих ще подготви и подаде проектното си предложение в 

партньорство със СНЦ „Асоциация Интегро“ гр.Разград, в рамките на първия краен 

срок за входиране: 22.04.2019г. То ще включва дейности по подобряване достъпа до 

заетост, до социални и здравни услуги, както и дейности за развитие на местните 

общности. 

С проект ще кандидатства и НЧ „Рома Вазово 2007“ с.Вазово. Проектното им 

предложение ще включва дейности за разширяване обхвата на майчините центрове в 

Община Исперих. Те са специфична форма на самоорганизиране възникнала в 

Германия през 60 те години на XX век. Майчиният център е място, в което жените имат 

възможност да организират дейности по интереси, дейности свързани с 

професионалната ориентация, ранното детско развитие и др. С проектното 

предложение се цели създаването на още 3 центъра – в гр.Исперих, в с.Подайва и в 

с.Китанчево. Съществуващият център в с.Вазовоще бъде ресуресен за останалите и ще 

предава  опита, знанията и методите си на работа на новоразкритите майчини центрове. 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ 

Исперих „Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности” „Когато 

кандидатът/ партньорът е община Исперих и тя кандидатства с партньор/ и или 

партньор по проекта е община Исперих, тя трябва да представи Решение на Общински 

съвет Исперих за подаване на проектно предложение по конкретната процедура и 

Решение на Общински съвет Исперих за одобряване на партньорство за 

кандидатстването по проекта.“ „В случай че в посочените срокове за подаване на 

проектни предложения не е предвидена сесия на Общински съвет Исперих, е 

допустимо Решенията да бъдат предствени по време на оценката или преди сключване 

на договор.“ 

С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе 

следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

На основание чл.61 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и в изпълнение на Условията за кандидатстване по процедура 

BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално икономическа интеграция на 

маргинализирани общности” 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Подкрепя кандидатстването на Община Исперих с проектно предложение по 

процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално икономическа интеграция на 

маргинализирани общности”. 

2. Одобрява партньорството на Община Исперих със СНЦ „Асоциация Интегро“ 

гр.Разград по процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално икономическа 

интеграция на маргинализирани общности” 

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши необходимите действия по 

изпълнение на решението. 

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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На основание чл.61 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и в изпълнение на Условията за кандидатстване по процедура 

BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално икономическа интеграция на 

маргинализирани общности” 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява партньорството на Община Исперих с НЧ „Рома Вазово 2007“ 

с.Вазово по процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално икономическа 

интеграция на маргинализирани общности” 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши необходимите действия по 

изпълнение на решението. 

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. 

 

 

 

 

 

Вносител: 

Айджан Бейтула 
Зам.-кмет на Община Исперих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


