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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
от  инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на Община Исперих 

 

            Относно: Кандидатстване на Община Исперих за безвъзмездна финансова 

помощ към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ ИСПЕРИХ 

 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

 

Във връзка с обявен от МИГ - Исперих нов прием на проектни предложения по 

Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4  

ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА 

МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА, Община 

Исперих подготвя и има готовност да кандидатства с три проектни предложения: 

1. Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна 

сграда към него с индикативна стойност 139 251,14 без ДДС 

2. Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в 

населените места на община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, 

Г.Поровец, Лудогорци, Подайва, Вазово и Беленци) с индикативна стойност 104 

341,02 лв. без ДДС  
3. Подобряване на културната инфраструктура в населените места на 

община Исперих (с.Вазово и с.Делчево) – с индикативна стойност 121 514,46 

лв. без ДДС 

 

           Първият проект предвижда да се придаде нов облик на покрития пазар. 

Конструкцията е в добро състояние и тя ще бъде изцяло запазена. По всички фасади ще 

се разположат нови пана изработени от еталбонд и плексигласови плоскости 

(прозрачни). Еталбондът ще играе ролята на жалузи, подредени в различен ритъм. 

Покривът ще бъде изпълнен с поликарбонатни плоскости в два цвята върху 

съществуващата конструкция. Към покрития пазар ще има три подхода - два от 

източната страна и един от западната. 

           По административната сграда се предвижда цялостен ремонт на покрива,  

както и обособяване на нова тоалетна за инвалиди. Достъпът към нея ще се 

осъществи от западната страна. 
           По вторият проект в селата Йонково и Лудогорци ще се изградят кътове за 



 
7400 гр. Исперих ул. “Дунав” № 2  тел.: 08431/20-06, факс: 08431/21-84, e-mail: isperih@isperih.bg 

фитнес на открито, а в селата Свещари, Тодорово, Г.Поровец, Подайва, Вазово и 

Белинци ще се създадат кътове за игри за деца от 0 до 12 години. 

          По третият проект на НЧ „Съзнание 1927“ в с.Вазово ще се извършат ремонтни 

дейности на покрив, зрителна зала, сцена и заседателна зала, а на НЧ „Самообразование 

– 1930“ в с.Делчево – ремонтни дейности на покрив, зрителна зала и сцена с цел 

създаването на мултифункционални зали за общоселски събирания и мероприятия. 

Съгласно Условията за кандидатстване по мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В 

УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ 

ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА, т.24 

Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, е необходимо ОбС 

Исперих да вземе решение за кандидатстване по Стратегията за ВОМР на МИГ, 

финансирана от ПРСР и да потвърди, че дейностите по проекта съответстват на 

приоритетите на Общинския план за развитие на община Исперих 2014-2020.   

 

Уважаеми общински съветници, 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да приеме 

следните 

РЕШЕНИЯ 

 

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

администрация и т.24 от Условията за кандидатстване по мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В 

УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ 

УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, 

СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Дейностите по проект „Преустройство и реновиране на покрит пазар и 

административна сграда към него съответстват на Приоритетна област I. Фокуси на 

растеж, Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно обновяване на публичните пространства, 

основни инфраструктури и важни обществени сгради, Приоритет 1.10  Преустройство и 

реновиране на покрит пазар в гр.Исперих и административна сграда към него“ от 

Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за периода 2014-

2020 г. 

2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

„Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна сграда към 

него“ по  Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – 

мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО 

НА МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

1. Дейностите по проект Изграждане и възстановяване на зони за обществен 

отдих в населените места на община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, 

Г.Поровец, Лудогорци, Подайва, Вазово и Беленци)“ съответстват на Приоритетна 

област I. „Фокуси на растеж”, Приоритет 1.6 „Реконструкция и реновиране на паркове,  

детски и спортни площадки и пешеходни пространства в населените места на Община 

Исперих“ от Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община Исперих за 

периода 2014-2020 г. 

2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в населените места на 

община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, Г.Поровец, Лудогорци, Подайва, 

Вазово и Беленци)“ по  Процедура на подбор на проекти BGBG06RDNP001-19.395 

МИГ Исперих – мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

1. Дейностите по проект „Подобряване на културната инфраструктура в 

населените места на община Исперих (с.Вазово и с.Делчево) съответстват на 

Приоритетна област II. „Села и периферни територии”, Приоритет 2.12 „Обновяване, 

ремонт и реконструкция на сградите на народните читалища в населените места на 

Община Исперих“ от Програмата за реализиране на Плана за развитие на Община 

Исперих за периода 2014-2020 г. 

2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

„Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община 

Исперих (с.Вазово и с.Делчево)“ по  Процедура на подбор на проекти 

BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих – мярка 7.4  ИНВЕСТИЦИИ В 

УСТРОЙВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ОСНОВНИ 

УСЛУГИ ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА, 

СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА 
Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 

Вносител, 

Инж. Белгин Шукри 

Кмет на Община Исперих 

 


