
 
 
 
 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от заседание на Общински съвет - Исперих 
ПРОТОКОЛ   № 62 /15.09.2011г. 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 355 
     На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА  във връзка с чл. 40, ал. 1  от 
Закона за общинския бюджет,  чл. 3, чл. 4, чл.13, чл.14 и чл.19а от Закона за 
общинския дълг и чл.3, чл.4, чл.5, чл.6, т.1, чл.15 и чл.16 от Наредба №18 за 
поемане, обслужване и управление на общински дълг от община Исперих 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
РЕШИ: 

         1. Одобрява внесеното от кмета на община Исперих  АДИЛ АХМЕД 
РЕШИДОВ предложение за поемане на дългосрочен общински дълг в 
размер на 1 500 000 лв., необходим за изпълнението на два одобрени по 
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 проекта: 
„Рехабилитация на обществени зелени площи в град Исперих”  и „Обновени 
улици - привлекателни населени места”; 

2.Одобрява кандидатстването пред  „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД  за отпускане на дългосрочен 
заем в размер на 900 000 лв. за обезпечаване на средствата, необходими за 
реализиране на проект: „Рехабилитация на обществени зелени площи в град 
Исперих”   

3.Одобрява кандидатстването пред  „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД  за отпускане на дългосрочен 
заем в размер на 600 000 лв. за обезпечаване на средствата, необходими за 
реализиране на проект „Обновени улици - привлекателни населени места” 

4.Възлага на кмета на Община Исперих да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, 
по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията 
на проект: „Рехабилитация на обществени зелени площи в град Исперих”, 
финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., ос 3, 
мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” при следните 
основни параметри: 
• Максимален размер на дълга – до 900 000.00 (деветстотин хиляди) 

лева; 



• Валута на дълга – български лева /BGN/ 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата 

на подписване на договора за кредит, с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Държавен фонд „Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № 17/322/00023  и по реда на Постановление 

№ 81 от 23 април 2010 г.; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

5. Възлага на кмета на Община Исперих да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по 
силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на 
проект: „Обновени улици – привлекателни населени места”, финансиран от 
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., ос 3, мярка 322 
“Обновяване и развитие на населените места” при следните основни 
параметри: 

• Максимален размер на дълга – до 600 000.00 (шестстотин хиляди) 

лева; 

• Валута на дълга – български лева /BGN/ 

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата 

на подписване на договора за кредит, с възможност за 



предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Държавен фонд „Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № 17/322/00031  и по реда на Постановление 

№ 81 от 23 април 2010 г.; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

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

РЕШЕНИЕ 
№356 

     С цел осъществяване на качествено образование и с оглед на наличния 
брой ученици в някои общински училища на Община Исперих и 
необходимостта от функциониране на  слети класове и паралелки с брой 
ученици под минималния норматив  на  основание чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и  чл.11, ал.1, т.2 и 3, ал.2, ал.3 и ал. 4 
от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена /изм. ДВ.  бр.4 от 15 
януари 2010г./ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ  
РЕШИ: 

1. Разрешава осигуряването на допълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес извън определените по единни разходни стандарти / 1342 
лева/ за съответната дейност, разпределени по училища както следва: 



 ОУ “Отец Паисий”  с.Подайва – 537лева / 2 ученика по 20% от 1342 
лева/ 

ОУ “Кирил и Методий”    с.Йонково - 7515 лева /6 ученика по 20% от 1342 
лв. и 

                                                                                    11 ученика по 40% от 1342 
лв.                                                                                

ОУ “Никола Йонков Вапцаров”   с.Вазово - 2684 лева /10 ученика по 20 % 
от1342 лв./  

ОУ “Христо Ботев”   с.Свещари - 9125 лева /34 ученика по 20% от 1342 
лв./   

ОУ “Васил Левски”   с.Тодорово - 11810 лева /44 ученика по 20% от 1342 
лв./   

ОУ “Св.св. Кирил и Методий”   с.Лъвино - 11809 лева /32 ученика по 20% 
от 1342 лв. 

                                                                             и 6 ученика по 40 % от 1342 лв./ 

ОУ “Христо Ботев”  с.Китанчево - 8589 лева /32 ученика по 20% от 1342 
лева/  

ОУ “Христо Ботев”  с.Лудогорци - 4563 лева /17 ученика по 20% от 1342 
лева/  

   
ОБЩО НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 56632,00 
лева  /петдесет и шест хиляди шестстотин тридесет и два лева/ 

2. При промяна на единните разходни стандарти да бъде направена  
съответната актуализация на осигурените допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес. 

3. Утвърждава слети класове и паралелки с брой ученици под минималния 
норматив за учебната 2011/2012 година, както следва: 

 ОУ “Отец Паисий”  с.Подайва 

VІІІ клас                                                16 ученика               маломерна 
паралелка 

ОУ “Кирил и Методий”    с.Йонково 



І клас                самостоятелен клас    10 ученика              маломерна паралелка 
ІІ клас               нулев клас            
ІІІ-ІV клас        слети класове              10 ученика / 9+1/   маломерна паралелка            
        
V – VІІІ клас    слети класове              18 ученика /11+7/  самостоятелна 
паралелка 

VІ-VІІ клас      слети класове               13 ученика /2+11/  маломерна паралелка    

ОУ “Никола Йонков Вапцаров”   с.Вазово  

І клас                                                    12 ученика              маломерна паралелка 
ІІІ клас                                                 14 ученика              маломерна паралелка 
VІ клас                                                 17 ученика              маломерна паралелка 
VІІІ клас                                              15 ученика               маломерна паралелка 

ОУ “Христо Ботев”       с.Свещари 

І клас                                                       13 ученика             маломерна паралелка 
ІІ клас                                                      10 ученика             маломерна 
паралелка 
ІІІ клас                                                     11 ученика             маломерна 
паралелка 
ІV клас                                                     13 ученика             маломерна 
паралелка 
V клас                                                      12 ученика             маломерна 
паралелка 
VІ клас                                                     15 ученика             маломерна 
паралелка 
VІІ клас        нулев клас 
VІІІ клас                                                   10 ученика              маломерна 
паралелка 

ОУ “Васил Левски”   с.Тодорово 

І клас                                                       11 ученика               маломерни 
паралелка 
ІІ клас                                                      10 ученика               маломерна 
паралелка  
ІІІ клас                                                     10 ученика               маломерна 
паралелка 
ІV клас                                                     10 ученика               маломерна 
паралелка 
V клас                                                      13ученика               маломерна 
паралелка 
VІ клас                                                     13 ученика               маломерна 



паралелка 
VІІ клас                                                    14 ученика              маломерна 
паралелка 
VІІІ клас                                                   11 ученика              маломерна 
паралелка 

ОУ “Св.св. Кирил и Методий”   с.Лъвино 

І – ІV клас    слети класове                      13 ученика /3+10/  маломерна 
паралелка 
ІІ-ІІІ клас     слети класове                       13 ученика /3+10  маломерна 
паралелка 
V клас                                                        10 ученика             маломерна 
паралелка 
VІ клас                                                       10 ученика             маломерна 
паралелка 
VІІ клас                                                      10 ученика             маломерна 
паралелка 
VІІІ клас                                                     10 ученика             маломерна 
паралелка 
 

ОУ “Христо Ботев”  с.Китанчево 

І клас                                                                                         нулев клас 
ІІ клас                                                        13 ученика             маломерна 
паралелка 
ІІІ клас                                                       13 ученика             маломерна 
паралелка 
ІV клас                                                       13  ученика            маломерна 
паралелка 
V клас                                                        13  ученика            маломерна 
паралелка 
VІ клас                                                       14 ученика             маломерна 
паралелка 
VІІ клас                                                      10 ученика             маломерна 
паралелка 
VІІІ клас                                                    12 ученика             маломерна 
паралелка 

                                                     

ОУ “Христо Ботев”  с.Лудогорци 

ІІІ клас                                                       12 ученика              маломерна 
паралелка 



V клас                                                        15  ученика             маломерна 
паралелка 
VІ клас                                                       16  ученика             маломерна 
паралелка 
VІІ клас                                                      14 ученика              маломерна 
паралелка 
VІІІ клас                                                     14 ученика              маломерна 
паралелка 

  

ОБЩ  БРОЙ  СЛЕТИ  КЛАСОВЕ :       5                         
ОБЩ  БРОЙ  МАЛОМЕРНИ  ПАРАЛЕЛКИ :   40    
от тях :      самостоятелни класове    36    

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането 
му. 

         
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след 
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на 
Административно процесуалния кодекс.   

 

 
                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                                                                                               Общински съвет – Исперих:                                                                                                                         
                                             БЕЙСИМ БАСРИ       / п /                                                                                                                       
                                                       
                                                                                                               ПРОТОКОЛИСТ:   / п /              

                                                                                                                                                        / К. Ариф/ 
 
Вярно с оригинала 
Гл.специалист 
Сътрудник ОбС-Исперих 
       / Къймет Ариф/ 
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